


ชนิิภรณ์์ มาสุุข

อณุ์ภา ศิิริรวง

สู้้�ต่่อ
สวัสดคีรบั  แฟนคลับทกุคนและผูอ่้านทกุท่าน  วันเวลา ผา่นไปอยา่งรวดเรว็  ครึง่ปีแรก  
6 เดือนแรกปีนี ้ผา่นไปแล้ว เข้าสูค่รึง่ปีหลัง  ชวิีต ต้องดำาเนินต่อไป  สูต่้อ ท่ามกลาง ค่าครอง
ชพีปรบัตัวขึน้ ตามต้นทนุเพิ่มขึน้  ขณะทีด่อกเบีย้ต่างๆในประเทศยงัไม่ได้ขยบัขึน้  
ซึง่เรว็ๆนี ้ ผูกู้้หรอืลกูหนี ้ คงต้องแบกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้

 สถานการณ์เช่นนี ้ไม่ได้เกิดขึน้แค่ประเทศเรา  แต่เกิดขึน้ในหลายประเทศ  ภาครฐั ก็คงต้อง
ทำางานหนัก เพื่อออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน พรอ้มกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในประ
เทศนั 

 สำาหรบัตลาดหุน้ไทย ปรมิาณการซื้อขายต่อวันลดลง จากอดตีแสนล้าน เหลือ 5 หมื่นล้าน
ต่อวัน  นักลงทนุได้รบัความเสยีหายจากการลงทนุ  บนปัจจัยบวกทีจ่ะกระตุ้นใหนั้กลงทนุ
 กลับมาซื้อขายอกีครัง้ ยงัไม่มสีญัญาณใหม่แต่อยา่งใด ตอนนี ้การเล่นหุน้ของนักลงทนุ เล่น
เรว็ ทำารอบ มากกว่าการถือครองหุน้ ระยะเวลานาน  เรยีกว่า พฤติกรรมเปลีย่น...

 คนเล่นหุน้ จะต้องสูหุ้น้  โฟกัสใหถ้กูตัว  พลาด ก็คือ ขาดทนุ.. ขอใหท้กุคน โชคดคีรบั

ประสทิธิ ์กรโชคอนันต์ บรรณาธิการบรหิาร





แมกกาซีน หุ้นอินไซด์รายเดือน ฉบับเดือนกรกฎาคม 2565  นำาเสนอ การขยายตัว 
ขยายธุรกิจของ 4 บจ. ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเชิงของพื้นฐานหรือปัจจัยพื้นฐาน มีความน่าสนใจดังนี้

TMI
ลั่นปีนี้ตั้งเป้าผลงานโต 21%  
ส่งซิกกำาไรโตอย่างมีนัยสำาคัญเดิน
หน้าขยายพอร์ตโรงไฟฟ้าชีวภาพ 

ลุ้นปีนี้หาเพิ่มอีก 1–2 MW เล็งปีหน้า
 3-5 MW  ดันกำาลังการผลิตพุ่งแตะ 
12 MW ลุ้นล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่ 

8-9 ลบ. ให้หมดภายในปีนี้ 
หวังกลับมาจ่ายปันผลตอบ

แทนผถห.

ทรานส์ฟอร์ม สู่ธุรกิจ Game 
Solutions และ Metaverse 

Solutions บอร์ด SAAM เคาะแตก
ไลน์ธุรกิจ เข้าซื้อหุ้น 40% ในบริษัท
ให้บริการ Game Digital Content 
Creator / Game Design / Game 
Production คาดผลประกอบการปีนี้ 

โตมากกว่าปีก่อนอย่างน้อย 
2-3 เท่าตัว 

SAAM
ตั้งบริษัทย่อยในเครือ เอสเค 

แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ ผนึกกำาลัง 
“ลีโอ โกลบอล” หรือ LEO ผู้นำา

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ครอบคลุมทั่ว
โลก ร่วมเป็น Strategic Partner 
ปูทางต่อยอดธุรกิจบริการคลังสินค้า

ให้เช่าแบบครบวงจร เล็งเขตพื้นที่อีอีซี
โลเคชั่นศักยภาพรองรับการเติบโตของ

ตลาด พร้อมดักดีมานด์ลูกค้า
ไทยและต่างประเทศ

SENACPN 
ผนึกกำาลังร่วมมือกับ JWD  โดย
เข้าลงทุนใน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี

 สโตร์ อิท จำากัด (JWD Store It!) 
ในสัดส่วนร้อยละ 30 ภายใต้เงิน

ลงทุนกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ
ร่วมทุนระหว่างเซ็นทรัลพัฒนา, JWD 
และบริษัท สโตร์ อิท! แมเนจเม้นท์
 จำากัด ผู้นำาด้านธุรกิจห้องเก็บของ

ส่วนตัวในประเทศสิงคโปร์





























บอร์ด ADVANC อนุมัติเข้าซ้ือกิจการ ทริปเปิลที
 บรอดแบนด์ -ซ้ือหน่วยลงทุน JASIF สัดส่วน19% จาก
 JAS มูลค่ารวม 32,420 ลบ. คาดแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 1/66 ระบุซ้ือ ทริปเปิลที บรอดแบนด์-JASIFส
ร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจและประโยชน์ท่ีย่ังยืนต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อ
งท้ังลูกค้า สังคมและผู้ถือหุ้นในระยะยาว เผยมีแผนใช้
เงินกู้ยืมสำาหรับซ้ือ ทริปเปิลที บรอดแบนด์-JASIF ยัน
คงนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 70 ของกำาไร
สุุทธิ 

นายสุมชัย เลิศสุุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ
ไอเอสุ กล่าวว่า การลงทุนขยายธุรกิจในครั้งนี้ เป็นก้าว
สำาคัญตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อขยายการ
เติบโตในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน และมุ่งสู่การเป็นผู้ให้
บริการเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ทำาให้บริษัทฯ มีขีด
ความสามารถในการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
ผ่านสายไฟเบอร์ที่ครอบคลุมลูกค้าที่กว้างขวางมากขึ้น
 สามารถขยายการลงทุนไปยังพื้นที่ใหม่เพื่อให้คนไทย
สามารถได้รับบริการอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ต่างจังหวัดและรอบนอกตัวเมือง รวมถึงช่วยให้
ลูกค้าได้รับประโยชน์จากบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ
ที่ดี อีกทั้ง จะช่วยให้การพัฒนาโครงข่ายไฟเบอร์ใน
ประเทศไทยโดยรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดทอน
ความซำ้าซ้อนของการลากสายไฟเบอร์โดยไม่จำาเป็นซึ่ง
ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยรวมแล้วการลงทุนนี้จะส่งเสริมการสร้างมูลค่า
เพิ่มของธุรกิจและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาว นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่
แข็งแกร่งและได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักและผู้เช่า
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จะส่งเสริมให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงขึ้น รวมถึงจะมีการ
ปรับเงื่อนไขให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งสร้าง
โอกาสแก่กองทุนในการลงทุนทรัพย์สินโทรคมนาคมขอ
งบริษัทฯ เพิ่มเติมในอนาคต 

นายธีร์ สุีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสุ จำากัด (มหาชน) 
ADVANC เปิดเผยว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565ได้มี
มติอนุมัติให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด
 (“AWN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และ/หรือ บุคคลที่ AWN กำาหนด (รวมเรียกว่า 
“ผู้ซื้อ ”) ดำาเนินการดังต่อไปนี้ 

1) เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำากัด
 (มหาชน) (“TTTBB”) จำานวน 7,529,242,385 หุ้น คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.87 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่าย
แล้วทั้งหมดของ TTTBB จากบริษัท อคิวเมนท์ จำากัด
 (“ACU”)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเตอร์
เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) (“JAS”) ซึ่งรวมถึงการได้
มาซึ่งบริษัทย่อยของ TTTBB อีกสองบริษัท คือ บริษัท

 ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำากัด และบริษัท อิน คลาวด์ 
จำากัด และการได้มาซึ่ง บริษัท ทรี บีบี จำากัด ตามเงื่อนไข
บังคับก่อน คิดเป็นมูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท 

2) เข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF”)จาก JAS 
จำานวน 1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสุัดสุ่วนร้อยละ
 19.00 ของจำานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ JASIF ใน
ราคาหน่วยละ 8.5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,920 ล้าน
บาท 

ทั้งนี้รวมเรียกทั้งสองธุรกรรมว่า ”ธุรกรรมซื้อหุ้นและ
ซื้อหน่วยลงทุน” มีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท โดย
 AWN ได้ลงนามใน บันทึกข้อตกลงกับ ACU และ
 JAS ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565เพื่อซื้อขายหุ้น
 TTTBBและหน่วยลงทุนใน JASIF (Undertaking 
Agreement) (“บันทึกข้อตกลง”) โดยมีเงื่อนไขบังคับ
ก่อนที่สำาคัญ คือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขายได้อนุมัติการ
ขายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF ตามเงื่อนไขที่
ตกลงกัน, ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ JASIF อนุมัติ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
, และบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ภายใต้บันทึกข้อ
ตกลงสำาเร็จครบถ้วน ทั้งนี้AWN จะทำา การขออนุญาต
ในการเข้าทำาธุรกรรมจากคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 (กสุทช.) ก่อนจึงจะลงนามในสุัญญาซื้อขายหนุ้และ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อ
หน่วยลงทุนจะเสุร็จสุมบูรณ์ภายในไตรมาสุ 1 ของปี
 2566 

การลงทุนในครั้งนี้จะทำาให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์
จากบริการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว และมีคุณภาพที่ดี
ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้น ส่งเสริมการลงทุนไปยังพื้นที่
ใหม่เพื่อให้คนไทยสามารถได้รับบริการอินเทอร์เน็ตอย่าง
ทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดและรอบนอกตัวเมือง
 รวมถึงเป็นไปตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อ
ขยายการเติบโตในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน และพัฒนา
โครงข่ายไฟเบอร์ในประเทศไทยโดยรวมให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดทอนความซำ้าซ้อนของการลากสาย
ไฟเบอร์โดยไม่จำาเป็นซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 โดยรวมแล้วการลงทุนนี้จะส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของธุรกิจและประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งลูกค้า 
สังคมและผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่
แข็งแกร่งและได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักและผู้เช่า
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จะส่งเสริมให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงขึ้น รวมถึงจะมีการ
ปรับเงื่อนไขให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้แก่กองทุนในการลงทุนทรัพย์สินโทรคมนาคม
ของบริษัทฯ เพิ่มเติมในอนาคต 

ทั้งนี้ ด้วยบริษัทฯ ยังมีความสามารถในการกู้ยืมเพิ่มเติม
 จึงมีแผนที่จะใช้เงินกู้ยืมสำาหรับธุรกรรมในครั้งนี้รวม
ถึงยังคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตำ่ากว่าร้อยละ
 70 ของกำาไรสุุทธิ ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน
ข้างต้น มีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท เป็นรายการได้
มาซึ่งสุินทรัพย์ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 38.7 
ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงิน
รวมของ AIS งวดล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565ซึ่ง
เป็นเกณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์สูงสุด และเมื่อรวมรายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาจะมีมูลค่าขนาด
รายการรวมมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 
บริษัทฯ 
จึงมีหน้าที่รายงานสารสนเทศตามรายละเอียดแนบท้าย
 และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่
เปิดเผยรายการ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมซื้อหุ้น
และซือ้ หน่วยลงทุน ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด
 (มหาชน)  

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากผลของการทำารายการ
ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนเป็นการลงทุนในธุรกิจ
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่
ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน าแสง ซึ่งบริษัทฯ 
ได้พิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากธุรกรรมซื้อหุ้น
และซื้อหน่วยลงทุน ดังนี้  

1. การลงทุนในครั้งนี้ เป็นไปตามเป้าหมายกลยุทธ์ขอ
งบริษัทฯ เพื่อขยายการเติบโตในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน
 และพัฒนาโครงข่ายไฟเบอร์ในประเทศไทยโดยรวมให้
เป็นไปอย่างมีประสุิทธิภาพ 

2. สุามารถลดทอนความซำ้าซ้อนของการลากสุาย
ไฟเบอร์โดยไม่จำาเป็นซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสุิ่ง
แวดล้อม 

3. เป็นการสุร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจและกระแสุเงินสุด
ที่มั่นคงในระยะยาวให้กับบริษัทฯ 

4. สุนับสุนุนการขยายธุรกิจบรอดแบนด์ของบริษัทฯ
 ได้อย่างมีประสุิทธิภาพ โดยสุามารถให้บริการลูกค้าได้
รวดเร็วในวงกว้างมากขึ้นและมีคุณภาพการบริการที่ดี 

5. เป็นโอกาสุในการนำาเสุนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 
และสุามารถให้บริการที่ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสุนองการความ
ต้องการของผู้ใช้บริการอย่างครบครัน 

แหล่งเงินทุนที่ใช้บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแส
เงินสดจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ และเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินสำาหรับธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน
 โดยปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาขอวงเงินสิน
เชื่อจากสถาบันการเงิน 

บอร์ด ADVANC อนุมัติเข้าซ้ือกิจการ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 
ซ้ือหน่วยลงทุน JASIF สัุดสุ่วน 19% จาก JAS มูลค่ารวม 32,420 ลบ. 

คาดแล้วเสุร็จภายในไตรมาสุ 1/66 

ADVANC กลืืน 3BB 
ซื้ื�อหน่วยลืงทุุน JASIF มููลืค่่ารวมู 32,420 ลืบ. 
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ซ่ึงเป็นบริษัทช้ันนำาท่ีประกอบธุรกิจ
ผลิตและจำาหน่ายสาหร่าย  สาหร่าย
ปรุงรส ขนมคบเค้ียวและอาหาร
สำาเร็จรูป โดยครองตลาดเป็นอันดับ
ต้นๆ ของประเทศในกลุ่มลูกค้าอุตสาห
รรมกรรมและร้านอาหาร (Business 
to Business ) นอกจากน้ียังมีการ
ขายปลีก ภายใต้แบรนด์ Koriko, 
Nori, ด้ับเบ้ิลชีท เป็นต้น ผ่านตัวแทน
จำาหน่ายและผ่าน Modern Trade 

"บริษัทเนเจอร์ เบสุท์ ฟู้ด ก่อตั้ง
 เมื่อ 25 ปีที่แล้ว โดยคุณสุมชาย
 อัครเศรณี เป็นบริษัทแรกของ
ประเทศไทยที่ทำาธุรกิจสุาหร่าย โดย
คุณสุมชายได้นำาเทคโนโลยีการผลิต
ที่ทันสุมัยจากญี่ปุ่นและจีนมาใช้และ
ปรับปรุงเรื่อยมา   ปัจจุบันบริษัทผ่าน
การรับรองมาตรฐานอุตสุาหกรรม
 ทั้งในสุ่วนของ FSSC22000, 
HACCP, GMP และ Halal  โดยกลุ่ม
ลูกค้าสุ่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ผลิต
อาหารชั้นนำาของประเทศ" นายชนะ
ชัย กล่าว 

ส่วนการเข้าลงทุนใน NBF นั้นถือ
เป็นโอกาสในการขยายและต่อยอด
ธุรกิจอาหารของบริษัท จากเดิม

ในกลุ่มธุรกิจอาหารที่มีบริษัทย่อย
ในกลุ่ม  บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลล์
 จำากัด (มหาชน) หรือ TMILL ซึ่งจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
  (mai) ทำาธุรกิจโรงงานโม่แป้งสาลี
ที่ทันสมัย ติดหนึ่งในสาม บริษัท ที
เอส อุตสาหกรรมนำ้ามัน จำากัด  เป็น
โรงกลั่นนำ้ามันพืช ที่ ได้รับมาตรฐาน
คุณภาพขั้นสูงสุด BRC และบริษัท ที
เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ 

ซึ่งเป็นบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์และ
รับจ้างบรรจุ OEM โดยจะเห็นได้ว่า
 สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็น
สินค้าที่เป็นวัตถุดิบ สำาหรับกลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรมนำาไปแปรรูป ดังนั้นการ
ลงทุนใน NBF จะช่วยต่อยอดธุรกิจ
เดิมของบริษัท ทำาเป็นโรงงานแปรรูป
วัตถุดิบ ให้เป็นสินค้าพร้อมบริโภค
 สำาหรับจำาหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป
 ทำาให้บริษัทมีความพร้อมสามารถ
ตอบโจทย์ลูกค้าได้ครอบคลุมและครบ
วงจรมากยิ่งขึ้น 

นายชนะชัย กล่าวต่อไปว่าเมื่อเดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมา  TSTE ได้เข้า
ลงทุนในบริษัท ไทย เอนโท ฟู้ด

 จำากัด  บริษัทสตาร์ทอัพมาแรง ที่ทำา
ธุรกิจโรงงานแปรรูป สกัดผงโปรตีน
คุณภาพสูงจากจิ้งหรีด  ภายใต้ Brand 
"Sixtein"   ซึ่งเทคโนโลยีการแปรรูป
ดังกล่าวได้รับทุนวิจัยสนับสนุนภาย
ใต้โครงการ Spearhead มูลค่าหลัก
ร่วมร้อยล้านบาทจากภาครัฐและถือ
ได้ว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมอาหารแห่ง
อนาคตที่ภาครัฐส่งเสริม   ผงโปรตีน
จากแมลงที่ได้จากการแปรรูปแตก
ต่างจากผงทั่วไป จะมีลักษณะคล้าย
แป้ง  รสชาติจะมีความมันเหมือนถั่ว
  ไม่มีกลิ่นหืน ไม่มีรสเหมาะสมสำาหรับ
การนำาไปเป็นส่วนผสมของอาหารใน
การเพิ่มสัดส่วน โปรตีนได้ 

"ทางบริษัทคาดว่า ในอนาคตจะเป็น
แหล่งโปรตีนทางเลือกอีกแหล่ง ซึ่ง
สุอดคล้องกับสุถานการณ์ปัญหา
วิกฤติอาหารโลกในปัจจุบัน  
โรงงานสุกัดผงโปรตีนอยู่ระหว่าง
ก่อสุร้าง   จะเริ่มผลิตและจำาหน่าย
 ในไตรมาสุ 4 ปีนี้  โดยบริษัทคาด
ว่าโรงงานดังกล่าวจะเป็นโรงงานที่
กำาลังการผลิตผงโปรตีนที่ใหญ่สุุด
ของประเทศ   รองรับวัตถุดิบจาก
ชุมชนเกษตรกร ผู้เลี้ยงทั่วประเทศ" 
นายชนะชัย กล่าวทิ้งท้าย

นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จำากัด (มหาชน)
หรือ TSTE ผู้ให้บริการขนถ่ายสิุนค้าข้ึนเรือเดินสุมุทร ให้เช่าโกดังเก็บสิุนค้าและบริการท่าเทียบ
เรือเปิดเผยว่า บริษัท ที เอสุ ฟู้ด โฮลด้ิง จำากัด บริษัทย่อยของ TSTE ได้เข้าซ้ือกิจการของบริษัท 

เนเจอร์เบสุท์ฟู้ด จำากัด (Nature Best Food - NBF) ท้ังหมดร้อยละ 99.99

TSTE สุุดเซื้อร์ไพรส์ุแตกไลืน์ธุุรกิจจาก
ทุ่าเรือ - ค่ลัืงสิุนค้่า

รุุกสู่้้ธุุรุกิจอาหารุ หวัังต่่อยอดบริุษััท
ในเครืุอให�เติ่บโต่อย่างยั�งยืน 
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TPCH ประเมินแนวโน้มผลงานคร่ึงปีหลังยังสุดใสุ เตรียม COD โรงไฟฟ้าชีวมวลเพ่ิม 
อีก 2 แห่ง ภายในปีน้ี ดันกำาลังการผลิตพุ่งแตะ 122 เมกะวัตต์ จากเดิม 116.3 เมกะวัตต์ 

สุ่วนรายได้ปีน้ีคาดเติบโต 30-40% ตามแผนงานท่ีวางไว้ 

TPCH จ่อ COD โรงไฟฟ้าชีีวมูวลื

เพ่ิ่�มอีีก 2 แห่่ง ภายในปีนีี� 
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นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
 ประธานคณะกรรมการบริหาร
 บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำากัด
 (มหาชน) (TPCH) ประกอบธุรกิจ
หลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
 (Holding Company) ที่ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า แนว
โน้มผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ใน
ช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่า ยังมีทิศทาง
ที่ดี เนื่องจากบริษัทฯ เตรียมที่จะ
 COD โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล แม่
ลาน กำาลังการผลิตรับซื้อไม่เกิน 2.85 
เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าประชารัฐชีว
มวล บันนังสตา กำาลังการผลิตรับซื้อ
ไม่เกิน 2.85 เมกะวัตต์ 

ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าในการ
ก่อสร้างประมาณ 68% คาดว่าจะ
สามารถ COD ได้ภายในปีนี้ รวมทั้ง
 จากการทยอยรับรู้รายได้จากการ
จำาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
(COD) ของโครงการโรงไฟฟ้า รวม 11 
แห่ง ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวล CRB, MWE, MGP, TSG, 
PGP, SGP , PTG ,TPCH 5 , TPCH 
1 ,TPCH 2 และโรงไฟฟ้าขยะ SP มี
กำาลังการผลิตรวม 116.3 เมกะวัตต์  
 
“บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะ COD 
โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวลเพิ่มอีก 2 

แห่ง ซึ่งขณะนี้กำาลังเร่งดำาเนินการ
ก่อสุร้าง เพื่อเป้าหมายการมีกำาลัง
การผลิตรวมที่ 122 เมกะวัตต์ จาก
เดิมที่มีกำาลังการผลิตรวม 116.3 
เมกะวัตต์ นอกจากนี้ โครงการที่
อยู่ระหว่างการปรับจูนเครื่องจักร
ก็มีความสุามารถผลิตไฟฟ้าได้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมั่นใจว่า จะเป็น
สุ่วนช่วยในการสุนับสุนุนให้ผลงาน
ในปีนี้เติบโตที่ระดับ 30-40% จากปี
ก่อน” นางกนกทิพย์กล่าว 

ด้านนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี
 เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) 
(TPCH) กล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมาย
การมีกำาลังการผลิตรวม 250 เมกะ
วัตต์ แบ่งออกเป็น โรงไฟฟ้าประเภท
เชื้อเพลิงชีวมวล ชีวภาพ ขนาด 200 
เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อ
เพลิงขยะ 50 เมกะวัตต์ ภายในปี
 2566 พร้อมทั้ง มุ่งพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าขยะอีกประมาณ 4-6 แห่ง
 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
 (VSPP) คาดว่าจะเห็นความชัดเจน
ภายในปีนี้ประมาณ 1-2 โครงการ 

 นอกจากนี้ TPCH ยังให้ความ
สำาคัญในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก จึงได้ดำาเนินการ
 Carbon Creditในรูปแบบของ 

I-REC (International Renewable 
Energy Certificate) และในรูปแบบ
ของ T-VER (Thailand Voluntary 
Emission Reduction Program) ซึ่ง
เป็นการขอรับรองเครดิตการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและนำา
 Carbon Credit มาขายเพื่อให้เกิด
รายได้ในปีนี้ โดยคาดว่า จะสามารถ
นำาโรงไฟฟ้ารวม 8 แห่ง เข้าร่วม
โครงการได้ภายในปี 2565  

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการศึกษา
และเตรียมความพร้อมในการเข้า
ประมูลโครงการพลังงานทดแทนจาก
เชื้อเพลิง ชีวมวล ชีวภาพ ซึ่งคาดว่า
 ภาครัฐจะเปิดรับซื้อภายในปีนี้ พร้อม
ทั้ง มีการศึกษา เพื่อพัฒนาและเข้า
ซื้อกิจการพลังงานทดแทนอีกหลาย
แห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 อีกทั้ง ยังศึกษาธุรกิจที่สามารถต่อย
อดจากโครงการพลังงานทดแทน
 เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นให้กับผู้
ถือหุ้นและบริษัทฯได้ในอนาคต 

ขณะที่ ผลการดำาเนินงานของบริ
ษัทฯ งวดไตรมาส 1/65 (สิ้นสุดวันที่
 31 มีนาคม 2565) บริษัทฯ มีรายได้
รวม 625.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.5% 
เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีราย
ได้รวม 566.18 ล้านบาท และมีกำาไร
สุทธิ 36.99 ล้านบาท 



บมจ.ไทยวา (TWPC) ประเมินแนวโน้มธุรกิจคร่ึงปีหลังสัุญญาณดี ลุ้นผลงานโตต่อเน่ือง รับอานิสุงส์ุจากราคา
สิุนค้าสุ่งออกปรับเพ่ิมข้ึน และเงินบาทอ่อนค่า ฟาก “โฮ เรน ฮวา” ประกาศเป็นตัวแทนผู้ประกอบของภูมิภาค
เอเชีย นำาทัพสิุนค้าเกษตร และอาหารบุกตลาดโลก โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคล่ือนสุร้างธุรกิจเติบโตอย่างมี

ศักยภาพ ม่ันใจหนุนผลประกอบการปีน้ีเติบโตเข้าเป้าท่ีระดับ Double Digit 

TWPC สุ่งซิื้กค่ร่�งปีีหลัืงผลืงานทุะยานลิื�ว!
อีาน่สงส์ราคาส่นค้าส่งอีอีกพ่่ิ่ง

เง่นบาทอ่ีอีน ม่�นใจด่ันรายได้ัปีนีี�โตเข้้าเปีา้ Double Digit 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

นาย โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บริษัท ไทยวา จำากัด
 (มหาชน) หรือ TWPC ผู้้�นำำ�
แพลตฟอร์์มผู้ลิตผู้ลท�งก�ร์เกษตร์
และผู้้�ผู้ลิตมันำสำำ�ปะหลังร์�ยใหญ่่
ท่�สุำดของเอเช่ียตะวัันำออกเฉ่ียงใต� 
เปิดเผู้ยว่ั� แนำวัโนำ�มก�ร์ดำ�เนิำนำธุุร์กิจ
ในำช่ีวังคร่์�งปีหลังยังคงม่ทิศท�งท่�ด่
อย่�งต่อเน่ำ�อง โดยท่�ผู่้�นำม�บริ์ษัทฯ
ได�ม่ก�ร์รุ์กขย�ยตล�ดไปทั�วัโลก ซ่ึ่�ง
ถ่ือว่ั�ปร์ะสำบควั�มสำำ�เร็์จได�เป็นำอย่�ง
ด่ สำะท�อนำได�จ�กผู้ลปร์ะกอบก�ร์
ไตร์ม�สำ1/2565 เติบโตแข็งแกร่์ง
สำวันำกร์ะแสำเศร์ษฐกิจ โดยม่กำ�ไร์
สุำทธิุเพิ�มข่�นำกว่ั� 30% ดังนัำ�นำทำ�ให�
มั�นำใจว่ั� ภ�พร์วัมผู้ลปร์ะกอบก�ร์
ในำปีน่ำ�จะเติบโตได�ในำร์ะดับ double 
digit ต�มเป้�หม�ยท่�ตั�งไวั� 

ทั�งนำ่� ปัจจัยสำนำับสำนำุนำก�ร์เติบโต
ของผู้ลก�ร์ดำ�เนำินำง�นำ ยังคงม�จ�ก
ยอดก�ร์สำ่งออกแป้งมันำสำำ�ปะหลัง
เติบโตม�กข่�นำ ร์วัมถื่งร์�ค�สำ่งออก
ปร์ับตัวัสำ้งข่�นำ และได�ร์ับปร์ะโยชีนำ์
จ�กสำถื�นำก�ร์ณ์เงินำบ�ทอ่อนำค่� อ่ก
ทั�งม่ผู้ลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสำ้่ท�อง
ตล�ดอย่�งต่อเนำ่�อง ซึ่่�งปัจจุบันำกลุ่ม
ผู้ลิตภัณฑ์ใหม่ของไทยวั� ค่อ วัุ�นำ
เสำ�นำพร์�อมร์ับปร์ะท�นำท่�สำ�ม�ร์ถืห�
ซึ่่�อได�แล�วัทั�วัปร์ะเทศ และผู้ลิตภัณฑ์
ภ�ยใต�แบร์นำด์ซึ่องลอง (Song 

Long) ซึ่่�งเป็นำแบร์นำด์แฟลกชีิปขอ
งบร์ิษัทฯในำเวั่ยดนำ�ม และในำปีนำ่�
บร์ิษัทฯ ม่แผู้นำจะเปิดออฟฟิศร์่วัม
กับพันำธุมิตร์ท่�เม่องซึ่�นำฟร์�นำซึ่ิสำโก
 นำิวัยอร์์ก และลอนำดอนำ เพ่�อ
ปร์ะกอบธุุร์กิจท�งด��นำเทคโนำโลย่
อ�ห�ร์ เทคโนำโลย่ก�ร์เกษตร์ และ
เทคโนำโลย่ชี่วัภ�พอ่กด�วัย  

สำำ�หร์ับแพลตฟอร์์มธุุร์กิจใหม่ขอ
งบร์ิษัทฯ ค่อ ไทยวั� เวันำเจอร์์ อย้่
ร์ะหวั่�งก�ร์พิจ�ร์ณ� และค�ดวั่�
จะได�ข�อสำร์ุปเร์็วัๆนำ่�ในำปร์ะเด็นำเก่�ยวั
กับก�ร์ลงทุนำในำบร์ิษัทสำต�ร์์ทอัพ
 3 แห่งในำปร์ะเทศสำหร์ัฐอเมร์ิก�
 อินำโดนำ่เซึ่่ย และออสำเตร์เล่ย ซึ่่�งเป็นำ
สำ่วันำหนำ่�งของกลยุทธุ์ก�ร์ลงทุนำในำ
ธุุร์กิจเทคโนำโลย่ท่�ม่ก�ร์เติบโตสำ้ง ทั�ง
ในำกลุ่มเกษตร์และอ�ห�ร์ เทคโนำโลย่
ชี่วัภ�พ และดิจิทัลซึ่ัพพล�ยเชีนำเพ่�อ
ชี่วัยผู้ลักดันำก�ร์เติบโตของธุุร์กิจ
บร์ิษัทฯ ในำอนำ�คต 
 
“บริษัทฯ ยังคงเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าสุูง แป้งดัดแปลง และ
แป้งมันสุำาปะหลังออร์แกนิก ซึ่งคัด
สุรรวัตถุดิบมาจากหลายๆประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ โดยให้บริการลูกค้าในประเทศ
ต่าง ๆ รวมถึงบริษัทชั้นนำาระดับ

โลก และบริษัทอาหารที่ติดอันดับ
 Fortune 500 และยังเป็นหนึ่งใน
บริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่สุร้างสุรรค์
ผลิตภัณฑ์จากพืชล้วนๆ จากฟาร์ม
จนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งสุอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้าทั่วโลก ทั้ง
ผลิตภัณฑ์อาหาร สุ่วนผสุมและแป้ง
ประกอบอาหาร การใช้บรรจุภัณฑ์
ที่ยั่งยืน และธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นวัสุดุ
ชีวภาพ” 

อนำ่�ง ผู้ลก�ร์ดำ�เนำินำง�นำไตร์ม�สำ1
/2565 บร์ิษัทม่กำ�ไร์สำุทธุิไตร์ม�สำ
 1/2565 เพิ�มข่�นำถื่ง 30% โดยม่
ยอดข�ยร์วัมทั�วัโลกเพิ�มข่�นำ 15% 
ซึ่่�งเป็นำยอดข�ยท่�เติบโตในำทุกกลุ่ม
ผู้ลิตภัณฑ์ โดยผู้ลปร์ะกอบก�ร์ท่�ด่
ท่�สำุดม�จ�กตล�ดหลัก ได�แก่ ไทย
 เวั่ยดนำ�ม จ่นำ และสำหร์ัฐอเมร์ิก� 
ยอดข�ยร์วัม 2,465 ล��นำบ�ท 

ขณะที่สุัดสุ่วนรายได้จากธุรกิจ
อาหาร มาจากตลาดในประเทศ
 86% และตลาดต่างประเทศ 14% 
ตัวเลขดังกล่าวแสุดงให้เห็นถึง
ความพยายามในการเร่งผลักดันให้
บริษัทฯ ก้าวไปสุู่การเป็นหนึ่งในผู้นำา
ระดับโลกจากเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งประกอบ
อาหาร 



ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสุนาดี
เวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) เปิด
เผยว่าภายใต้การขับเคล่ือนธุรกิจ
ในอินดัสทรีอสังหาฯ มากว่า 40 ปี
 พัฒนาโครงการท้ังแนวราบและแนว
สูงมาอย่างต่อเน่ืองและเป็นดีเวลลอป
เปอร์ท่ีนำาโซลาร์ติดต้ังใช้ในโครงการ
หมู่บ้านรายแรกของเมืองไทย สำาหรับ
ในปี 65 ทางเสนาวางแผนการดำาเนิน
ธุรกิจภายใต้พันธกิจ “SENA Next” 
มิติใหม่สู่การเติบโตอย่างย่ังยืน โดย
หน่ึงในสามแกนหลักได้ให้ความสำาคัญ
กับ Next ERA : เฟ้นหาพันธมิตร
 (Partnership) เพ่ือขยายโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ (New Business) โดยได้มี
การจัดต้ังบริษัทใหม่ในเครือภายใต้ช่ือ
 บริษัท เอสเค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์
 จำากัด เพ่ือดำาเนินธุรกิจหลักให้บริการ
เช่าคลังสินค้า (WAREHOUSE) และ
ธุรกิจพ้ืนท่ีห้องเก็บของให้เช่า(Self 
Storage) พร้อมช่วยบริหารจัดการ
แบบครบวงจรท่ีสามารถตอบสนอง
ความต้องการทางธุรกิจให้กับลูกค้า 
 
โดยล่าสุด บริษัท เอสเค แอสเซ็ท
 แมเนจเม้นท์ จำากัด บริษัทในเครือ
ของเสนา ได้ร่วมมือเป็น Strategic 
Partner กับบริษัท ลีโอ โกลบอล โล
จิสติกส์ จำากัด (มหาชน) หรือ LEO 
โดยท้ัง 2 บริษัทได้นำาความชำานาญ

และจุดแข็งมาเสริมให้ธุรกิจบริการ
เช่าคลังสินค้าให้เติบโตข้ึน โดยทาง
เสนาซ่ึงเป็นบริษัทอสังหาฯ ท่ีมีความ
ชำานาญในการหาท่ีดินมาพัฒนาต่อย
อดธุรกิจและด้านการก่อสร้าง ขณะ
ท่ีทาง บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติ
กส์ จำากัด (มหาชน) หรือ LEO ได้นำา
ประสบการณ์ท่ีเป็นบริษัทช้ันนำาใน
ธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรท่ีให้
บริการได้ครอบคลุมท่ัวโลก (End-
to-End Global Logistics Service 
Provider) 

มายาวนานกว่า 32 ปี สามารถให้
บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศท้ัง
ทางเรือ ทางอากาศ ทางรถบรรทุก 
บริการบริหารคลังสินค้าหลากหลายรูป
แบบครอบคลุมท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศ มาช่วยสนับสนุนการหาลูกค้า
เช่าคลังสินค้า รวมถึงธุรกิจพ้ืนท่ีห้อง
เก็บของให้เช่า (Self Storage) โดยจะ
เร่ิมพัฒนาสาขาแรกท่ีศูนย์การค้าเส
นาเฟสท์ เจริญนคร 16 เพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าท้ังคนไทยและ
ต่างประเทศท่ีมีความต้องการ Self 
Storage อย่างต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี ท้ัง 2 บริษัท อยู่ระหว่าง
การมองหาทำาเลท่ีมีศักยภาพ เพ่ือ
รองรับธุรกิจบริการเช่าคลังสินค้า โดย

เน้นทำาเลใกล้การขนส่งทางนำ้า ทางบก
 ทางอากาศ และในเขตพ้ืนท่ีโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) เพ่ือรองรับการ
เติบโตของกลุ่มลูกค้าท้ังคนไทยและ
ต่างประเทศท่ีมีความสนใจเช่าคลัง
สินค้า 

ด้านนายเกตติวิทย์ สิุทธิสุุนทรวงศ์
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ลีโอ
 โกลบอล โลจิสุติกส์ุ จำากัด (มหาชน)
LEO เปิดเผยว่า การร่วมมือกับ บริษัท 
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด  
(มหาชน) ในคร้ังน้ี จะช่วยต่อยอด
ในส่วนของการให้บริการด้านคลัง
สินค้าและธุรกิจพ้ืนท่ีห้องเก็บของให้
เช่า (Self Storage) ให้มีศักยภาพ
ในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
 สามารถขยายฐานลูกค้าและพ้ืนท่ี
ในการให้บริการได้มากข้ึน อีกท้ังการ
ท่ีท้ังสององค์กร เป็นผู้นำาในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโลจิสติกส์
 จึงเป็นการร่วมมือท่ีเหมาะสมและ
สามารถส่งเสริมซ่ึงกันและกันได้เป็น
อย่างดี ม่ันใจว่าจะสามารถต่อยอดและ
นำาพาธุรกิจคลังสินค้าและธุรกิจพ้ืนท่ี
ห้องเก็บของให้เช่า(Self Storage) ให้
ก้าวต่อไปอย่างรวดเร็ว แข็งแกร่งและ
ย่ังยืน  

SENA ต้ังบริษัทย่อยในเครือ เอสุเค แอสุเซ็ท แมเนจเม้นท์ ผนึกกำาลัง “ลีโอ โกลบอล” หรือ
 LEO ผู้นำาธุรกิจขนสุ่งและโลจิสุติกส์ุครอบคลุมท่ัวโลก ร่วมเป็น Strategic Partner ปูทาง

ต่อยอดธุรกิจบริการคลังสิุนค้าให้เช่าแบบครบวงจร เล็งเขตพ้ืนท่ีอีอีซีโลเคช่ันศักยภาพ
รองรับการเติบโตของตลาด พร้อมดักดีมานด์ลูกค้าไทยและต่างประเทศ

SENA - LEO พันธุมิูตรโลืจิสุติกส์ุชัี�นนำา
ต่อยอดบิสุซิื้เนสุแวร์เฮ้้าส์ุค่รบวงจร

เล็็งเข้ตพ้ิ่�นที�อีีอีีซีี 
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บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE) โดย บจ. อุบลไบโอเกษตร (UBA) ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือ ผู้
ประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และดูแลบริหารจัดการท่ีดินของกลุ่มบริษัท ทุ่มงบ 82.41 ล้านบาท

 เข้าซ้ือกิจการ บจ. อุบลแสุงอาทิตย์ บริษัทผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสุงอาทิตย์
 กำาลังการผลิต 2.83 เมกะวัตต์ ตามแผนยุทธศาสุตร์การสุร้างความแข็งแกร่งทางพลังงาน ด้วย

การผลิตไฟฟ้าพลังงานสุะอาดจากแสุงอาทิตย์ หมุนเวียนใช้ภายในกลุ่มบริษัท ตอบโจทย์การก้าวสูุ่
องค์กรท่ีใช้พลังงานสุะอาดเพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อน และลดต้นทุนไฟฟ้าได้กว่า 9 ล้านบาทต่อปี 

UBE Group ปิีดดีลืซืื้�อกิจการ 

บจ. อ่ีบล็แสงอีาท่ตย์ ร่กธุ่รก่จโซีล็าร์เซีล็ล์็ล็อียนำ�า  
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นางสุาวสุุรียสุ โควสุุรัตน์ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บมจ. อุบล ไบโอ เอ
ทานอล หรือ UBE 

ผู้ผลิตและแปรรูปมันสำาปะหลังแบบ
ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย
 เปิดเผยว่า UBA ซึ่งเป็นบริษัทใน
เครือ ได้เข้าซื้อกิจการ บจ.อุบลแสง
อาทิตย์ ผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ จากบริษัท
 เบย์วา อาร์.อี. โซล่าร์ พีทีอี แอลทีดี
 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศ
สิงคโปร์ โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 
จำานวน 82.41 ล้านบาท 

“ความสุำาเร็จในการเข้าซื้อกิจการ
 บจ.อุบลแสุงอาทิตย์ นับเป็นการ
ต่อจิ๊กซอว์อีกชิ้นที่สุำาคัญในด้าน
การสุร้างความมั่นคงทางพลังงาน
แบบหมุนเวียนครบวงจรเพิ่มเติม
จากหลายโครงการที่กลุ่มบริษัท
 UBE ได้ดำาเนินการมาก่อนหน้า
นี้ ซึ่งเป็นการนำาของเสุียจาก
กระบวนการผลิตมาสุร้างเป็น
พลังงานหมุนเวียน โดยครั้งนี้
เป็นการสุร้างสุรรค์พลังงานสุะอาด
จากแสุงอาทิตย์ ใช้พื้นที่ภายใน
ให้เกิดประโยชน์สุูงสุุดคือ สุามารถ
ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ใช้ใน

กระบวนการผลิตได้ประมาณ 9 
ล้านบาทต่อปี การเข้าซื้อกิจการ
ดังกล่าว จะเสุริมศักยภาพให้กลุ่ม
บริษัท UBE สุามารถผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าได้มากกว่า 10 เมกะวัตต์ต่อ
ชั่วโมง จากพลังงานทดแทน ให้
เป็นไปตามเป้าหมายจะใช้พลังงาน
สุะอาด 100%” นางสุาวสุุรียสุ
 กล่าว  

กลุ่มบริษัท UBE มีเป้าหมายที่
จะสร้างพลังงานหมุนเวียนเพื่อ
ใช้เองภายในกลุ่มบริษัททั้งหมด
ครบ 100% เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานและลดการพึ่งพิงพลังงาน
จากภายนอก รวมถึงเป็นการสร้าง
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าควบคู่
ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน สอดคล้องกับการดำาเนินงาน
ตามกรอบธุรกิจแบบ ESG ที่คำานึง
ถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental) 
สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล
 (Governance) ในการมุ่งเน้น
การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
 มีประสิทธิภาพ และรักษาสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับผลก
ระทบจากการดำาเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท  

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท UBE ยัง
ประกอบธุรกิจผลิตก๊าซชีวภาพ
และไฟฟ้า โดยใช้วัตถุดิบซึ่งเป็น
ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต
เอทานอลและแป้งมันสำาปะหลัง
 ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการ
ดำาเนินธุรกิจที่จะช่วยลดอัตราการใช้
พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียน โดยปัจจุบัน มีโรงผลิต
ก๊าซชีวภาพ 3 โรง ได้แก่ โรงผลิต
ก๊าซชีวภาพระบบ MUR (Methane 
Upflow Reactor) 

ดำาเนินการโดย UBE โรงผลิตก๊าซ
ชีวภาพระบบ UASB (Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket) ผลิต
กระแสไฟฟ้าขนาด 1.9 เมกะวัตต์
 และโรงผลิตก๊าซชีวภาพระบบ
 CLBR (Covered Lagoon Bio-
Reactor) ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด
 5.6 เมกะวัตต์ ดำาเนินการโดย บจ
. อุบลซันฟลาวเวอร์ (UBS) ซึ่ง
สามารถลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ผลิต และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม
บริษัทอีกทางหนึ่ง ตลอดจนช่วยยก
ระดับความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของ
ประเทศ และเป็นการดำาเนินธุรกิจที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  



บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ประเมินธุรกิจ Q2/65 สัุญญาณดี ผลงานโตเข้าเป้า  
ดันยอดปล่อยสิุนเช่ือใหม่เติบโต 30% อานิสุงส์ุนโยบายเปิดประเทศ เปิดเทอม และราคาสิุนค้า
เกษตรปรับตัวสูุงข้ึน หนุนความต้องการสิุนเช่ือทะลัก ฟาก "ชูชาติ เพ็ชรอำาไพ" ระบุ ภาพรวม
ธุรกิจคร่ึงปีหลังแนวโน้มดีต่อเน่ือง ม่ันใจปีน้ีพอร์ตสิุนเช่ือแตะ 1.2 แสุนล้านบาท เผยคุม NPL 

อยู่หมัดไม่เกิน 2% พร้อมลุยขยายสุาขา ล่าสุุดมีจำานวน 6,475 สุาขา จากเป้าหมายเปิดสุาขาปีน้ี 
6,500 สุาขา ระบุยืนเป้าปี 2569 พอร์ตสิุนเช่ือโตทะลุ 2 แสุนล้านบาท  

นายชูชาติ เพ็ชรอำาไพ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เมือง
ไทย แคปปิตอล จำากัด 
(มหาชน) หรือ MTC ผู้นำา
สินเช่ือจำานำาทะเบียนรถ
จักรยานยนต์และนาโนไฟแนนซ์
ของเมืองไทย เปิดเผยว่าการ
ท่ีประเทศไทยมีนโยบายเปิด
ประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผล
ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับ
มาคึกคักอีกคร้ัง ขณะท่ีการเปิด
ภาคเรียนตามปกติ และดีมานด์
สินเช่ือเกษตรปรับเพ่ิมตามราคา
พืชผลการเกษตรท่ีปรับสูงข้ึน
 ส่งผลให้ความต้องการสินเช่ือ
เติบโตได้เป็นอย่างดี สะท้อนได้
จากสัญญาณของการดำาเนิน
ธุรกิจในไตรมาส 2/2565 โดย
บริษัทฯมียอดปล่อยสินเช่ือใหม่
เติบโตระดับ 30% 
 
"ภาพรวมของธุรกิจครึ่งปีแรก
มีสุัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน

มากขึ้น โดยเฉพาะในไตรมาสุ
 2/2565 บริษัทฯมีการเติบโต
สุินเชื่อได้ดี เนื่องจากมีปัจจัย
สุนับสุนุนทั้งนโยบายเปิด
ประเทศ เปิดเทอมและราคา
สุินค้าเกษตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
 สุนับสุนุนให้ความต้องการ
สุินเชื่อเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
 ขณะเดียวกันบริษัทฯได้เดิน
หน้าขยายสุาขาต่อเนื่อง ล่าสุุด
มีจำานวนสุาขาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่
 6,475 จากเป้าหมายการเปิด
สุาขาปี 2565 อยู่ที่ 6,500 
สุาขา ซึ่งมีโอกาสุจะขยายสุาขา
ได้มากกว่าที่ประเมินไว้" นาย
ชูชาติกล่าว   

สำาหรับแนวโน้มในครึ่งปีหลังยัง
ประเมินว่ามีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง
 และมั่นใจว่าปีนี้พอร์ตสินเชื่อ
น่าจะปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ
 1.2 แสนล้านบาทตามเป้าหมาย

ที่วางไว้ ขณะที่ตั้งเป้ารักษา
ระดับ NPL ไว้ไม่เกิน 2% แม้ว่า
สถานการณ์เศรษฐกิจจะชะลอ
ตัว แต่การที่มีบริษัทฯมีจำานวน
สาขาที่เพิ่มขึ้น รองรับจำานวน
ลูกค้าได้มากขึ้น และครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายกลุ่มเกษตรกรมี
ศักยภาพมากขึ้น เพราะราคา
พืชผลทางการเกษตรปรับตัว
สูงขึ้นทำาให้มีรายได้เพิ่มสามารถ
นำามาชำาระหนี้ได้มากขึ้น ขณะ
เดียวกันปีนี้กลุ่มเกษตรกรน่าจะ
สามารถทำาการเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี ดังนั้นจึงไม่มีความกังวลใน
เรื่องของระดับ NPL 

นอกจากนี้บริษัทฯยังคงเป้า
หมายในระยะยาว โดยภายในปี
 2569 บริษัทฯยังคงเชื่อมั่นว่า
พอร์ตสินเชื่อจะเติบโตทะลุ 2 
แสนล้านบาทได้ตามเป้าหมายที่
วางไว้ 

MTC ส่่งซิิกผลงาน Q2/65 โตเข้้าเป้้า 30%
ม่�นใจปีนีี�พิ่อีร์ตส่นเช้ื่�อีทะล่็ 1.2 แสนล็บ. 

ค่ม NPL อีย่่ห่ม่ดั 
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บมจ.อิินโดรามา  เวนเจอิร์ส IVL เปิิดเผยว่า  เม่�อิวันท่ี่� 1 กรกฎาคม 2565 บริษััที่ อิินโดรามา เวนเจอิร์ส จํากัด (มหาชน
) (“ไอิว่แอิล” หร่อิ “บริษััที่”) โดยบริษััที่ Indorama Netherlands B.V. ซ่ึ่�งเป็ินบริษััที่ย่อิย ได้เสร็จสิ�นการเข้้าซ่ึ่�อิห้้นใน

อัิตราร้อิยละ 100 ข้อิงท้ี่นจดที่ะเบ่ยนข้อิงบริษััที่ Filatura Tollegno 1900 S.r. ซ่ึ่�งเป็ินบริษััที่สัญชาติอิิตาล่ท่ี่�ตั�งอิย่่ท่ี่�เม่อิง
 Tollegno (ปิระเที่ศอิิตาล่) ซ่ึ่�งดําเนินธุ้รกิจย้อิม เส้นด้ายในปิระเที่ศอิิตาล่ และดําเนินธุ้รกิจป่ิ�นและย้อิมด้ายในปิระเที่ศ

โปิแลนด์ โดยม่กําลังการผลิตรวมอิย่่ท่ี่� 3,500 ตันต่อิปีิ นั�น จากบริษััที่ Tollegno 1900 S.p.A. (หน่�งในกล่้มผ้่ผลิตสิ�งที่อิ
ชั�นนําข้อิงที่ว่ปิย้โรปิซ่ึ่�งได้ก่อิตั�งแบรนด์สัญชาติอิิตาล่และ ธุ้รกิจเส้นด้ายข้นสัตว์ท่ี่�ม่ม่ลค่าเพิิ่�ม) (“ธุ้รกรรม”) 

การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้เป็น
กลยุทธ์ที่เหมาะสุมสุำาหรับ
แพลตฟอร์มธุรกิจแบบบูรณา
การที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 
ไอวีแอล และจะเป็นสุ่วนสุำาคัญ
ที่ช่วยสุนับสุนุนการเติบโต
อย่างยั่งยืนของธุรกิจเสุ้นด้าย
ขนสุัตว์ (กลุ่มธุรกิจไฟเบอร์) 

นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมความ
แข็งแกร่งให้กับธุรกิจผลิตภัณฑ์
เส้นด้ายขนสัตว์ของไอวีแอลใน
ทวีปยุโรป อีกทั้งยังช่วยขยาย
 ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายขนสัตว์
ของไอวีแอลไปสู่ระดับโลกจาก

บริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและทวีปเอเชีย 

นอกจากนี้ การเข้าซื้อกิจการ
ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มี
ความยั่งยืนให้กับไอวีแอลและมี
ผลประโยชน์เพิ่มจาก ผนวกกัน
กับสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมของไอวี
แอล ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นต่อ
ความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม
ของไอวีแอล โดยธุรกรรม นี้จะ
มีส่วนช่วยสนับสนุนความมุ่งมั่น
ด้านความยั่งยืนของไอวีแอลด้ว
ยการนำาระบบตรวจสอบย้อน
กลับ (Traceability project) 

เต็มรูปแบบของไฟเบอร์ที่ใช้สำาห
รับการผลิตเส้นด้ายและผ้ามา
ปรับใช้ 
 
อนึ่ง มูลค่ารวมของค่าตอบ
แทนสุำาหรับธุรกรรมนี้ อยู่ที่
ประมาณ 39.5 ล้านยูโร (หรือ
เทียบเท่าโดยประมาณอยู่ที่
 1,471,110,350 บาท) (ซึ่งจะ
เป็นมูลค่าโดยประมาณขึ้นอยู่
กับเงินทุนหมุนเวียนปกติและ
การปรับหนี้สุินสุุทธิตามสุัญญา
การ ซื้อขาย) โดยเงินลงทุน
ของธุรกรรมนี้จะมาจากกระแสุ
เงินสุดภายในของบริษัท 

IVL เทุงบ 1.47 พันลืบ. ซืื้�อ Filatura Tollegno 1900 S.r.

 ดัำาเน่นธุ่รก่จย้อีม เส้นด้ัายในปีระเทศอ่ีตาลี็ แล็ะ
ดัำาเน่นธุ่รก่จปี่� นแล็ะย้อีมด้ัายในปีระเทศโปีแล็นด์ั 
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"AQUA" ลงท้ี่นต่อิเน่�อิง ตามแผนย้ที่ธุศาสตร์ MEGA TREND 
ปิระกาศเข้้าซ่ึ่�อิห้้น 34% "Thai Parcel" เบอิร์ใหญ่วงการ 

Logistic พิ่ร้อิมหน้น เข้้าตลาดต้นปีิ 66 

AQUA รุกซืื้�อหุ้น 34% ใน "Thai Parcel"
เบอีร์ให่ญ่่ Logistic พิ่ร้อีมห่น่น

เข้้าตล็าดัต้นปี ี66 
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เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท อควา
 คอร์เปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) หรือ AQUA ได้จัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ขึ้น โดย
มีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท ไทยพาร์เซิล
 จำากัด (มหาชน) หรือ TP (Thai Parcel) ให้บริการ
จัดส่งพัสดุขนาดใหญ่ (Odd size/Oversize) ใน
ประเทศไทยทั้งในรูปแบบธุรกิจถึงธุรกิจ (B2B) รูป
แบบธุรกิจถึงบุคคล (B2C) และรูปแบบบุคคลถึง
บุคคล (C2C) รวมถึงให้บริการเก็บเงินค่าพัสดุปลาย
ทาง (COD) โดยมีศูนย์กระจายสินค้าและจุดรับส่ง
สินค้ากระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
จำานวน 140,070,200 หุ้น หรือในสัดส่วน 34.67% 

ของหุ้นทั้งหมดใน TP จาก Equity Gateways 
Limited ในราคา 1.53 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น
ราคาซื้อขายหุ้นทั้งสุิ้นจำานวน 214,307,406 บาท
 บริษัทฯ ได้วางเงินมัดจำาแล้ว 42,861,481.20 ล้าน
บาท (แบบเรียกคืนได้) ซึ่งคาดว่าจะทำารายการเข้า
ลงทุนเสุร็จเรียบร้อยภายในเดือนกรกฎาคม 2565 
นี้ โดยบริษัทฯใช้เงินทุนจากกระแสุเงินสุดภายในเข้า
ลงทุนใน Thai Parcel  

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ 
AQUA เผยว่า "ธุรกิจ MEGA TREND ในปัจจุบันมีอยู่
 3 ประเภทคือ 

 1.Fintech ที่ทางบริษัทได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน
บริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำากัด และเข้าลงทุนซื้อหุ้น
สามัญในบริษัท เนสท์ติฟลาย จำากัด ไปแล้วเมื่อช่วง 
1-2 เดือนที่ผ่านมา" 

 "2. คือธุรกิจ Logistic ซึ่งบอร์ดอนุมัติให้เข้าลงทุน
ใน Thai Parcel ครั้งนี้ บริษัทฯมองเห็นถึงการต่อย

อดหรือสร้าง Synergy ในอนาคตกับธุรกิจที่เรามีอยู่
แล้วอย่าง warehouse และอาจรวมถึงการนำา data 
ที่ Thai Parcel มีมาประยุกต์ใช้ต่อยอดเพื่อพัฒนา
ธุรกิจในรูปแบบ Tech Company โดยการลงทุนใน
 Thai Parcel จะทำาให้ AQUA สามารถรับรู้รายได้
จากการลงทุนได้ทันทีใน Q3/2565 (หากทำารายการ
เรียบร้อย) แน่นอนว่าเป็นผลดีต่อบริษัทฯในระยะยาว
 โดยเราศึกษาและเลือกเข้าลงทุนใน Thai Parcel ซึ่ง
เป็นผู้ดำาเนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว แตก
ต่างจากผู้ประกอบการ Logistic ที่หลายคนคุ้นเคย
ในปัจจุบัน และจากการเข้าทำา Due Diligence ทำาให้
เห็นถึงผลประกอบการและอัตราการเติบโตที่มีแนว
โน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี" 

 "และ 3. คือกลุ่มธุรกิจ Health Care ที่ทาง AQUA 
ให้ความสุนใจกำาลังศึกษาอยู่ คาดว่าจะมีความคืบ
หน้าในเร็วๆนี้ เพื่อเสุริมให้วงจรธุรกิจของ AQUA 
ดำาเนินไปได้อย่างครบครันและสุร้างการเติบโตได้
อย่างสุมบูรณ์แบบ" 
 

ทั้งนี้ Thai Parcel (TP) เป็นบริษัทมหาชนจำากัด ที่จด
ทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและประกอบธุรกิจรับ
ขนส่งสินค้า และอยู่ในระหว่างการยื่น IPO การเข้า
ลงทุนของ AQUA ในครั้งนี้ถือเป็นการซื้ออนาคตที่
กำาลังเติบโตของ Thai Parcel ในราคาที่ยิ่งกว่าคุ้มค่า
เทียบกับคุณภาพและศักยภาพที่มีอยู่ 

"แผนการปรับการลงทุนของ AQUA ยังมุ่งเพื่อ
กระจายความเสุี่ยงในธุรกิจอีกด้วย ซึ่งจะสุร้าง
เสุถียรภาพต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคง" 
นายชัยพิพัฒน์ กล่าวเสุริม 



CPN-JWD จับมืูอขยายธุุรกิจ Self-Storage
 พ้ิ่�นที�เก็บข้อีงให้่เช่ื่า เล็็ง 5 ปี ีครอีบคล่็ม

มากกว่่า 30 จ่งห่ว่่ดั 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) CPN ผู้นำาเบอร์หนึ่งอสุังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน
และผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล, ที่พักอาศัย, อาคารสุำานักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ ผนึก
กำาลังร่วมมือกับบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสุติกสุ์ จำากัด (มหาชน) (JWD) ผู้ให้บริการชั้นนำาในอา
เซียนด้านโลจิสุติกสุ์ครบวงจรและบริหารจัดการซัพพลายเชน ขยายไปยังธุรกิจบริการพื้นที่เก็บของ
ให้เช่า (Self-Storage) ผสุานความเชี่ยวชาญโดยเซ็นทรัลพัฒนาเป็นผู้นำาอสุังหาริมทรัพย์ที่บุกเบิก
โครงการ Retail-Led Mixed-Use Development บนทำาเลศักยภาพทั่วประเทศ และ JWD ที่มี

 Know-How ในการเปิดให้บริการ JWD Store It! ในปัจจุบันมีทั้งหมด 6 สุาขา และมีพื้นที่ให้บริการ
รวมกว่า 13,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนาเข้าลงทุนใน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี สุโตร์ อิท จำา

กัด (JWD Store It!) ในสุัดสุ่วนร้อยละ 30 ภายใต้เงินลงทุนกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นการร่วมทุน
ระหว่างเซ็นทรัลพัฒนา, JWD และบริษัท สุโตร์ อิท! แมเนจเม้นท์ จำากัด ผู้นำาด้านธุรกิจห้องเก็บของ

สุ่วนตัวในประเทศสุิงคโปร์ 

นางสุาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้
จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า ภายใต้
กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ Retail-Led 
Mixed-Use Development เซ็นทรัลพัฒนา
ได้มองถึงการตอบรับเทรนด์ในอนาคตและ
แสวงหาโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตร
ธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อเติมเต็มและยกระดับ
คุณภาพการใช้ชีวิตให้กับผู้คน เป็นการสร้าง
 Synergy for new solutions อย่างครบ
รอบด้าน สำาหรับการเข้าร่วมทุนในธุรกิจ
 Self-Storage ในครั้งนี้ สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจไป
ยังอุตสาหกรรมใหม่ที่เสริมความแข็งแกร่ง
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่
มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์  

“โดยเซ็นทรัลพัฒนาเรามีจุดแข็งในการ
บุกเบิกทำาเลศักยภาพและมี Market 
Insight เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าใน
ทำาเลต่างๆ ที่โครงการของเราตั้งอยู่ ซึ่ง
มีทั้งย่านธุรกิจ CBD ในกรุงเทพฯ และ
ศูนย์กลางของจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ใน
ขณะที่ JWD มี Know-How ในการบริหาร
 Storage ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ทั้งลูกค้า B2C ซึ่ง
เป็นกลุ่มใหญ่ โดยเรามองว่าในอนาคตที่
เซ็นทรัลพัฒนาขยายโครงการมิกซ์ยูสุ ที่
มีมากกว่าศูนย์การค้า แต่จะมีองค์ประกอ
บอื่นๆ ด้วย การมีบริการ Self-Storage 
ในสุ่วนนี้จะสุามารถรองรับได้ทั้งลูกบ้าน

จากคอนโดมิเนียมและแขกที่มาพักใน
โรงแรม นอกจากนี้เรายังมองถึงกลุ่ม
 B2B ในการเพิ่มบริการให้แก่ผู้เช่าทั้งใน
ศูนย์การค้าหรือออฟฟิศ ซึ่งต้องการเช่า
พื้นที่จัดเก็บสุินค้าและอุปกรณ์ในบริเวณ
ใกล้เคียง ตอบสุนองความต้องการในการ
บริหารซัพพลายเชนของผู้เช่า และยังสุ่ง
เสุริมให้คู่ค้าสุามารถขยายธุรกิจไปกับเรา
ทั่วประเทศได้อีกด้วย” นางสุาววัลยากล่าว  

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโล
จิสุติกสุ์ จำากัด (มหาชน) (JWD) กล่าวว่า
 การร่วมทุนในครั้งนี้กับเซ็นทรัลพัฒนาจะ
ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของเรา
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการขยายธุรกิจให้เติบโตได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ด้วยจุดแข็งของเซ็นทรัลพัฒนาที่มี
ความเชี่ยวชาญด้าน Location ซึ่งเป็นหัวใจ
สำาคัญในการเลือกเปิดการให้บริการ JWD 
Store It! ซึ่งจะช่วยอำานวยความสะดวกให้
กับลูกค้าได้มากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการ
ดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ทั้ง B2C และ B2B 

ปัจจุบัน JWD Store It! ให้บริการพื้นที่เก็บ
ของให้เช่ารวมทั้งสิ้น 6 สาขา อยู่ในทำาเลที่
มีศักยภาพ เป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ แหล่ง
ชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น และย่านการ
ค้าที่สำาคัญของกรุงเทพมหานคร 5 สาขา
 และอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 1 สาขา โดยให้

บริการให้เช่าห้องเก็บของส่วนตัว บริการตู้
นิรภัยให้เช่า (Safe Deposit Box) เพื่อเก็บ
ของมีค่า รวมถึงบริการห้องเก็บไวน์ระดับ
พรีเมี่ยม (Wine Bank) รองรับดีมานด์กลุ่ม
นักสะสมไวน์ ร้านอาหารและร้านค้า ปัจจุบัน
 JWD Store It! มีพื้นที่ให้บริการรวมกว่า 
13,000 ตารางเมตร และยังคงมุ่งมั่นพัฒนา
ธุรกิจ ขยายสาขาและการบริการไปยังทำาเล
ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน
) มุ่งมั่นสร้าง Sustainable Ecosystem 
ที่แข็งแกร่งด้วย แผนลงทุน 5 ปี
 มูลค่า 120,000 ล้านบาท เดินหน้าตาม
แผน “Retail-Led Mixed-Use 
Development” ตอกยำ้าความแข็งแกร่ง
ในการพัฒนาธุรกิจหลัก ได้แก่ ศูนย์การค้า
 50 โครงการทั้งในและต่างประเทศและ
คอมมูนิตี้ มอลล์ 16 แห่ง, ที่อยู่อาศัยรวม
 68 โครงการ, อาคารสำานักงานรวม 13 
โครงการ, และโรงแรมรวม 37 โครงการ
 พร้อมทั้งขับเคลื่อนสุู่อนาคตภายใต้เจต
จำานงค์ของแบรนด์ Imagining better 
futures for all ด้วยการสุร้างและพัฒนา
พื้นที่ที่มีคุณภาพเพื่อดูแลคนและชุมชน
 รวมถึงสุิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่ไปกับ
การเดินหน้าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อน
ประเทศไทย 



KUN ยอดขาย 5 เดือน แรกปีีนี� โกย 640 ลืบ.

ม่�นใจผล็งานปีนีี�โตตามเปีา้

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

KUN กวาดยอดขาย 5 เดือนแรกแตะ 640 ล้านบาท โต 16% (YOY) คิดเป็นกว่า 38 % ของเป้า
หมายท้ังปีท่ี 1,700 ล้านบาท ช้ีโควิด-19 เปล่ียนแนวความคิดการเลือกซ้ือบ้านและพฤติกรรมการ

ใช้ชีวิตในวิถีชีวิตแบบใหม่แตกต่างไปจากเดิม ประกอบกับมาตรการภาครัฐหนุนการขับเคล่ือนธุรกิจ
อสัุงหาริมทรัพย์เติบโตต่อเน่ือง เช่ือคร่ึงปีหลังมีโอกาสุฟ้ืน สุบช่องเล็งคร่ึงปีหลังเปิดตัวโครงการ

บ้านเด่ียวโซนทิศใต้ “คุณาลัย นาวาร่า” มูลค่า 3,500 ล้านบาท ม่ันใจผลงานปีน้ีโตตามเป้าแน่นอน 

นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำากัด (มหาชน) 
หรือ “KUN” ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ประเภทแนวราบในเขตพ้ืนท่ีชานเมือง เปิดเผย
ว่า จากการพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด “คุณา
ลัย สร้างพ้ืนท่ี สร้างความสุข” ซ่ึงบริษัทฯ ได้นำา
นวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาโครงการบ้าน
จัดสรร ท่ีมุ่งตอบโจทย์ความสุขของการใช้ชีวิต
ในรูปแบบใหม่ (New Normal Lifestyle) ท่ีเน้น
การเพ่ิมพ้ืนท่ีความเป็นส่วนตัวให้กับสมาชิกทุก
คนในครอบครัว เพ่ือตรียมความพร้อมสำาหรับ
หลากหลายสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเปล่ียนไป
 ภายใต้ความร่ืนรมย์ไปกับบรรยากาศแสนสบาย
ท่ีมาพร้อมสุขภาพท่ีดีข้ึนตลอด 24 ช่ัวโมง รวมถึง
แนวคิดบ้านประหยัดพลังงานด้วยวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ รวมถึงพลังงานสะอาด อาทิ Solar Roof 
Top ทำาให้บริษัทฯประสบความสำาเร็จ 

ในด้านยอดขาย (Presale) โดยในช่วง 5 เดือน
แรกของปี2565 (มกราคม-พฤษภาคม) ที่ผ่าน
มา สุ่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายสุะสุมรวมแล้วที่
ระดับ 640 ล้านบาท เติบโตประมาณ 16% เมื่อ
เทียบกับยอดขายสุะสุมในช่วงเดียวกันของปี
ก่อนที่ 550 ล้านบาท(YoY) และคิดเป็น 37.6% 
ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้ง 2565 ที่ 1,700 ล้านบาท 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิค-19 ได้เปลี่ยนแปลงแนวความ
คิดในการเลือกซื้อบ้านและพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ไปมาก ทำาให้เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่ในการใช้สอย
พื้นที่ภายในบ้านที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น ทำางาน
จากที่บ้าน, การค้าขายออนไลน์ ที่มีมากขึ้น ทำาให้
ลูกค้ามองหาที่อยู่อาศัยแนวราบอย่างต่อเนื่อง
 นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมจากภาครัฐ ได้แก่
 การขยายระยะเวลามาตรการลดค่าธรรมเนียม
การโอนและจดจำานองอสังหาริมทรัพย์ราคาไม่เกิน
 3 ล้านบาท เหลือร้อยละ 0.01 รวมถึง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ได้ออกมาตรการผ่อนคลายหลัก
เกณฑ์การกำากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ
สินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (
มาตรการ LTV) โดยกำาหนดให้เพดานอัตราส่วน
เงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) 
เป็นร้อยละ 100 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 จึง
ทำาให้ลูกค้ามีโอกาสในการขอสินเชื่อได้มากขึ้นกว่า
เดิม 

อีกทั้ง จากสถานการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ราคาวัสดุ
ก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น ทำาให้ราคาบ้านมีแนวโน้ม
ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ทำาให้ลูกค้าที่กำาลัง
มองหาที่อยู่อาศัยรีบตัดสินใจซื้อบ้านก่อนที่ราคา
บ้านจะปรับขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา
 บริษัทฯ ได้เปิด Grand Opening โครงการคุณา
ลัย พาร์โก้ บ้านเดี่ยว 96 ยูนิต ในระดับราคาเริ่ม
ต้นที่ 4.89 ล้านบาท ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์ โม
เดิร์น อิตาเลียน แห่งแรกในโซนบางบัวทอง ภาย
ใต้คอนเซ็ปต์หลักของโครงการ คือครอบครัวที่อยู่
ร่วมกันหลากหลายเจนเนอเรชั่นในบ้านหลังเดียว
 โดย ปัจจุบันมียอดขายแล้วกว่า 15% และเชื่อว่า
โครงการดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในโครงการที่จะผลัก
ดันยอดขายให้เพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากเป็น
โครงการที่ตอบโจทย์ของผู้อยู่อาศัยได้ครบทุกมิติ 

นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร KUN ยังได้กล่าวถึงภาพรวมตลาดอสัง
หาฯในช่วงครึ่งปีหลังว่า แนวโน้มของตลาด
อสังหาริมทรัพย์จะฟื้นตัวดีขึ้น ด้วยสถานการณ์
ของการแพร่ระบาดของโควิค-19 คลี่คลายไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบกับการเปิดประเทศรวม
ถึงการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่เริ่มกลับ
มาเกือบสู่ภาวะปกติ จึงเป็นปัจจัยที่ทำาให้มั่นใจว่า
 ทิศทางในเชิงบวกจะสามารถทำาผลักดันให้ยอด
ขายและรายได้ของ KUN เป็นไปตามเป้าหมายการ
เติบโตที่บริษัทฯตั้งไว้ ที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น
 10 -15 % จากปีก่อนที่มีรายได้รวมระดับ 1,000 
ล้านบาท โดยในครึ่งปีหลังนี้ บริษัทฯ จะมีการ
เปิดตัวโครงการคุณาลัย นาวาร่า มูลค่าโครงการ
ประมาณ 3,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้ง
ในโซนทิศใต้ บริเวณถนนพระราม 2 มีรูปแบบ
โครงการเป็นบ้านเดี่ยว 

“ การเปิดประเทศในช่วงครึ่งปีหลัง จะทำาให้ภาค
การท่องเที่ยวได้รับประโยชน์ ทั้งธุรกิจโรงแรม
, ธุรกิจสุายการบิน, ธุรกิจโรงพยาบาลที่รักษา
ชาวต่างชาติ, ธุรกิจร้านอาหาร ตลอดจนธุรกิจ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำาให้แรงงานที่อยู่ใน
ภาคการท่องเที่ยวมีรายได้มากขึ้น สุ่งผลให้ภาพ
รวมเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นตามด้วย และ
จากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวจะทำาให้ธุรกิจ
อสุังหาริมทรัพย์แนวสุูง ประเภทอาคารชุดจะ
ค่อยๆ กลับมาฟื้นตัว รวมถึงอสุังหาริมทรัพย์
แนวราบก็จะได้รับอานิสุงค์จากการจ้างงานจาก
ภาคการท่องเที่ยวที่มากขึ้น ทำาให้ลูกค้าที่เป็น

ดีมานด์ที่แท้จริงจะกลับมาซื้อบ้านเพิ่มขึ้น 

สุำาหรับภาพรวมของกำาลังซื้อในปี 2565 คาด
ว่า จะเพิ่มขึ้น ทั้งจากสุภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทั้ง
จากความกังวลในราคาบ้านที่อาจจะปรับเพิ่มขึ้น
และจากการกระตุ้นในมาตรการต่างๆ ของภาค
รัฐที่สุิ้นสุุดในธันวาคม 2565 นี้ จะเป็นการเร่ง
การตัดสุินใจของลูกค้าในการซื้อบ้านในปีนี้ ทั้งนี้
 ปัจจุบันกำาลังซื้อของผู้บริโภคยังอยู่ในระดับที่ดี
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา” 

ส่วนภาพรวมการแข่งขันในขณะนี้เริ่มกลับเข้า
สู่ภาวะปกติ โดยจะเห็นได้จากผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์เริ่มเปิดตัวโครงการใหม่ ทั้งแนว
ราบ และแนวสูง เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ครึ่งปีหลัง
จะเห็นการแข่งขันที่กลับมาดุเดือด ซึ่งจากปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลดีต่อผู้บริโภคที่มีโอกาสการเลือก
ที่อยู่อาศัยมากขึ้น จากแคมเปญต่างๆ ของผู้
ประกอบการที่จะดึงดูดความน่าสนใจให้เข้ามาซื้อ
โครงการ 

แต่อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกันสิ่งที่ผู้ประกอบกา
รอสังหาฯ จะต้องเจอ คือต้นทุนที่ดิน ซึ่งปรับตัว
สูงขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้น โครงการอสังหาริมทรัพย์
แนวราบที่จะพัฒนาใหม่ จะมีราคาขายบ้านใน
โครงการที่สูงขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งจาก
ต้นทุนที่ดินและต้นทุนค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น สำาหรับ
การแข่งขันในอสังหาริมทรัพย์แนวราบ จะอยู่ที่
การกำาหนดรูปแบบโครงการ ราคาขาย ที่จะตอบ
สนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า 

ซึ่งจากปัจจัยที่กล่าวในข้างต้น ยอมรับว่า KUN มี
ข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น
ในโซนเดียวกัน เนื่องจากบริษัทฯมีที่ดินในต้นทุน
เดิม ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีพื้นที่อยู่ ระหว่างรอการ
พัฒนา โซนบางบัวทอง 90 ไร่ ซึ่งสามารถพัฒนา
ได้นานถึง 3-5 ปี จึงทำาให้บริษัทฯได้เปรียบรา
ยอื่นๆ ในแง่ต้นทุนการพัฒนาในแต่ละโครงการ
ของ KUN โดยเฉพาะในโซนบางบัวทอง ที่บริษัทฯ
 เป็นหนึ่งในผู้นำาด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
แนวราบโซนบางบัวทอง พร้อมทั้งจะมุ่งมั่นที่จะใช้
โมเดลธุรกิจตามแนวความคิดการสร้างเมือง ไปยัง
อีก 3 ทิศรอบกรุงเทพมหานครฯ ให้ประสบความ
สำาเร็จตามเป้าหมายของบริษัทฯที่วางไว้ 



META เตรียมูเข้าสูุ่ธุุรกิจ
Fintech 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน) หรือ META ผู้ดำาเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจ
สิุนเช่ือ ได้เปิดเผยถึงภาพรวมของแผนการขยายและต่อยอดธุรกิจในเครือท่ีจะดำาเนิน
การในอนาคต ผ่านงาน Opportunity Day เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ท่ีผ่านมา 

ปัจจุบัน พอร์ตการลงทุนของ META 
ประกอบด้วยโรงไฟฟ้ามินบูและ
ธุรกิจพลังงานครบวงจร รวมไปถึง
ธุรกิจสิุนเช่ือ Pico เงินด่วนท่ีบริษัทฯ 
ลงทุนท้ังส้ิุน 100%  

นาย ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนาย
 ออง ทีฮา กรรมการบริหารของ
 META กล่าวถึงความคืบหน้าด้าน
การก่อสร้างของโรงไฟฟ้ามินบูที่อยู่
ในระหว่างการดำาเนินการอยู่นั้น ได้
ก่อสร้างในเฟสที่ 1 เสร็จแล้วและ
กำาลังดำาเนินงานต่อในเฟสที่ 2 รวม
ถึงมีการวางแผนพัฒนาสำาหรับ
เฟสที่ 2-4 อีกด้วย โดยมีความคืบ
หน้าในงานขุดลอกท่อระบายนำ้าใน
การก่อสุร้างเพิ่มขึ้น 24% รวมกับ
การดำาเนินงานก่อนหน้านี้คิดเป็น 
86.09% ในช่วงระหว่าง 

วันที่ 1-22 มิถุนายนที่ผ่านมา และ
บริษัทฯ ยังมีแผนจะดำาเนินงาน
ก่อสร้างในเฟสที่ 3 และ 4 ให้แล้ว

เสร็จต่อไปในอนาคต 

ในส่วนของธุรกิจด้านสินเชื่อ Pico 
Finance นาย ชนน วังตาล กรรมการ
บริหารบริษัท META ได้กล่าวถึง
แผนการขยายธุรกิจสินเชื่อ Pico 
เงินด่วนว่า เดิมที Pico ดำาเนินธุรกิจ
สินเชื่อโดยมุ่งเน้นความสำาคัญไปที่
กลุ่มมนุษย์เงินเดือนและเปิดโอกาส
ให้พนักงานที่มีรายได้ประจำาในพื้นที่
จังหวัดกรุงเทพมหานครทำาการกู้โดย
เฉพาะ ในครั้งนี้บริษัทฯ ได้เล็งเห็น
ถึงโอกาสในการขยายช่องทางธุรกิจ
เพื่อความก้าวหน้าและตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดมากขึ้น 

โดยบริษัทฯ จะทำาการปรับแผนธุรกิจ
ของ Pico เงินด่วน ให้กลายมาเป็น
แพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น 
เพื่อรองรับลูกค้าจากทุกกลุ่มอาชีพใน
ทุกจังหวัดเศรษฐกิจ พร้อมทั้งนำาร่อง
ขยายใบอนุญาตใหม่เพิ่มขึ้นในอีก 4 
จังหวัดในทุกภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด
ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา และ

ภูเก็ต 

ยิ่งไปกว่านั้น ทางบริษัทฯ ยังเตรียม
ดำาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของธุรกิจ Pico เงินด่วนเป็น
 300,000,000 บาท จากเดิมที่ 
100,000,000 บาท และจะเข้าลงทุน
เพิ่มเติมอีก 15% ส่งผลให้บริษัทฯ เข้า
ลงทุนรวมเป็น 100% ในช่วงไตรมาส
ที่ 3 ของปี 2565 จากเดิมที่ลงทุนอยู่ 
85% นอกจากนี้ นายชนน 

ยังเปิดเผยอีกว่า เปอร์เซ็นต์กำาไรต่อ
ปีของพอร์ตที่บริษัทฯ กำาลังสุนใจ
 หรือ CAGR อยู่ที่ 48.64% และจะ
มีมูลค่าสุูงถึง 268,476,005 บาท
ในปี 2027 โดยมีแนวโน้มการเติบโต
อย่างก้าวกระโดดทุกปี นอกจากนี้
 ผลตอบรับของธุรกิจ Pico เงินด่วน
ที่เพิ่มขึ้นสุูงนั้นยังมีศักยภาพพอที่จะ
กลายมาเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ
 อีกด้วย 



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รกำ�กับหลัักทรัพย์์แลัะตลั�ดหลัักทรัพย์์ (ก.ลั.ต.) ออกหลัักเกณฑ์์กำ�หนัดให้ผู้้้
ประกอบธุุรกิจสิำนัทรัพย์์ดิจิทัลั (ผู้้้ประกอบธุุรกิจ) ต้องจัดให้ล้ักค้�เข้้�รับก�รอบรมหรือทดสำอบคว�ม
ร้้เก่�ย์วกับคริปโทเคอร์เรนัซ่ีเพื�อให้ล้ักค้�ม่คว�มร้้คว�มเข้้�ใจในัก�รลังทุนัในัคริปโทเคอร์เรนัซ่ีท่�เหม�ะ
สำมแลัะสำอดคล้ัองกับคว�มเส่ำ�ย์งท่�ย์อมรับได้ รวมทั�งกำ�หนัดให้ผู้้้ประกอบธุุรกิจจัดส่ำงร�ย์ง�นัข้้อม้ลั

คุณภ�พก�รให้บริก�ร แลัะก�รใช้้คว�มสำ�ม�รถข้องระบบง�นั (IT usage capacity) ต่อ ก.ลั.ต. เพื�อ
ประโย์ช้น์ัในัก�รคุ้มครองผู้้้ซืี�อข้�ย์ให้ม่ข้้อม้ลัประกอบก�รตัดสิำนัใจเลืัอกใช้้บริก�รกับผู้้้ประกอบธุุรกิจ 

ปัจจุบันมีผู้สนใจลงทุนในคริปโทเค
อร์เรนซีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงอาจลงทุน
ไม่สอดคล้องกับระดับความเส่ียงท่ี
สามารถยอมรับได้ ในขณะท่ีธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็ว
 และผู้ซ้ือขายยังไม่มีข้อมูลเก่ียวกับ
คุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ ข้อมูล
ความขัดข้องของระบบท่ีส่งผลก
ระทบต่อการให้บริการ และข้อร้อง
เรียนของผู้ใช้บริการ เพ่ือประกอบ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ และ
 ก.ล.ต. ยังไม่มีข้อมูล IT usage 
capacity เพ่ือใช้ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบ
ธุรกิจได้ 

ก.ล.ต. เห็นถึงความสำาคัญของการ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการอบรม
หรือทดสอบความรู้เกี่ยวกับคริปโท
เคอร์เรนซีให้แก่ผู้ซื้อขายก่อนตัดสิน
ใจซื้อขายและสอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเพื่อให้มี
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
ของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งเพื่อให้
 ก.ล.ต. สามารถติดตามตรวจสอบ

ประสทิธภิาพการให้บรกิารและความ
พร้อมของระบบงานของผู้ประกอบ
ธุรกิจได้ ก.ล.ต. จึงออกหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวโดยสรุป
 ดังนี้ 

(1) กำาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจ* ต้องจัดให้ลูกค้า เข้ารับ
การอบรมหรือการทดสุอบความรู้
 (knowledge test) เกี่ยวกับคริป
โทเคอร์เรนซี โดยคณะกรรมการ
 ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบ ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2564 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
ดังกล่าวยกเว้นกรณีที่ลูกค้าเป็น
ผู้มีประสุบการณ์ซื้อขายคริปโท
เคอร์เรนซีมาก่อนใช้บริการกับผู้
ประกอบธุรกิจ หรือเป็นผู้ลงทุน
สุถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ
ผู้ลงทุนรายใหญ่

** ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล รวมทั้ง
กำาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัด
ให้มีการให้คำาแนะนำาเบื้องต้นเพื่อ
ให้ลูกค้าเข้าใจความสำาคัญในการ

จัดสรรและกำาหนดสัดส่วนการลงทุน
ที่เหมาะสมแก่ลูกค้า (basic asset 
allocation) เพิ่มเติมด้วย โดย
ประกาศดังกล่าวได้ลงราชกิจจานุ
เบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
30 สิงหาคม 2565 

(2) กำาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจ*** จัดสุ่งรายงานข้อมูล
คุณภาพการให้บริการต่อ ก.ล.ต
. และเปิดเผยรายงานดังกล่าวบน
เว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจ โดย
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็น
ชอบ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 รวม
ทั้งจัดสุ่งรายงานการใช้ความ
สุามารถของระบบงานต่อ ก.ล.ต. 

เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ซื้อ
ขายให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจ
 และเพื่อประโยชน์ในการกำากับดูแล
ของ ก.ล.ต โดยประกาศดังกล่าว
ได้ลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 

ก.ลื.ต. ออกหลัืกเกณฑ์์ให้ผู้ปีระกอบธุุรกิจสิุนทุรัพย์ดิจิทัุลื

ต้อีงจ่ดัให้่ล่็กค้าอีบรมห่ร้อีทดัสอีบคว่ามร้่เกี�ยว่ก่บ
คร่ปีโทเคอีร์เรนซีี  

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE



นายสมบััติิ นราวุุฒิิชััย เลขาธิิการสมาคมนักวิุเคราะห์์การลงทุุน แถลงผลการสำารวุจควุามเห็์น
ของนักวิุเคราะห์์และผ้�จัดการกองทุุนต่ิอมุมมองในด�านการลงทุุนและคาดการณ์์ทิุศทุางดัชันี

ราคาหุ์�นไทุย (SET IndEx) โดยครั�งนี�มีผ้�ติอบัแบับัสำารวุจทัุ�งห์มด 24 บัริษััทุ แบ่ังเป็็นบัริษััทุห์ลัก
ทุรัพย์จำานวุน 20 บัริษััทุ บัริษััทุห์ลักทุรัพย์จัดการกองทุุนจำานวุน 3 บัริษััทุ และบัริษััทุโกลด์ฟิิวุ

เจอร์ส 1 บัริษััทุ ซ่ึ่�งได�ป็รับัสมมติิฐานห์ลักเป็็นปั็จจุบัันแล�วุ ผลสำารวุจโดยสรุป็ ดังนี� 

สุมมติฐาน GDP ปี 65 น้ันผู้ตอบทุกราย
มองว่าเป็นบวก ผู้ตอบท่ีให้ตัวเลขตำ่า
สุุดคือ 2.00% สุ่วนค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.18% 
เพ่ิมข้ึนจากการสุำารวจคร้ังก่อน (เม.ย
.65) ซ่ึงเคยใช้สุมมติฐานท่ี 3.09% 
 
ทางด้านสมมติฐานราคานำ้ามัน มีค่า
เฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามที่ 102.36 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยแยกตาม
กลุ่ม มีผู้ตอบดังนี้ 

• 90 – 99.99 เหรียญสุหรัฐ มีผู้ตอบ
ร้อยละ 20.83 

• 100 – 109.99 เหรียญสุหรัฐ มีผู้ตอบ
ร้อยละ 58.33 

• 110 – 119.99 เหรียญสุหรัฐ มีผู้ตอบ
ร้อยละ 16.67 

• 120 – 129.99 เหรียญสุหรัฐ มีผู้ตอบ
ร้อยละ 4.17 

ผลสำารวจความเห็นของนักวิเคราะห์
และผู้จัดการกองทุนร้อยละ 58.33 มอง
ว่าดัชนีราคาหุ้นไทยในช่วงไตรมาสที่
 3 มองไปในทิศทางลบ ในขณะที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 37.50 มีแนวโน้ม
 Sideways หรือไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก
จากสิ้นไตรมาส 2 ปี 2565 และร้อยละ
 4.17 มองว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางบวก 

ทั้งนี้นักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุน
คาดว่าดัชนีราคาหุ้นไทย ณ สิ้นไตรมาสที่ 
3 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 1,569 จุด 

 เมื่อให้มองยาวไปจนถึงสิ้นปี 2565 
ปัจจัยที่มีผลบวกต่อดัชนีราคาหุ้นไทย
ในปี 2565 ได้แก่ เศรษฐกิจภายใน
ประเทศ ผู้ตอบแบบสำารวจ 75.00% เท
คะแนนให้อย่างชัดเจนว่าเป็นผลบวก 
รองลงมาผู้ตอบ 62.50% คาดว่าแนวโน้ม
สถานการณ์วัคซีนและโควิดในไทย และ
แนวโน้มสถานการณ์โควิด 19 โลก มีผู้
ตอบ 58.33% ตามลำาดับ 

ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลในด้านลบต่อตลาด
ทุนไทยในขณะนี้จนถึงสิ้นปี 2565 ได้แก่
 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจต่างประเทศทั้ง
 อเมริกา ยุโรป เอเชีย และทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา (FED) มี
ผู้ตอบเท่ากันที่ 91.67% รองลงมาคือ
 การลดหรือยุติมาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริมาณ (QE) ของประเทศสำาคัญทั่วโลก
 มีผู้ตอบ 83.33% ตามมาด้วยปัจจัยด้าน
การเมืองในต่างประเทศ มีผู้ตอบ 79.17% 
ตามลำาดับ 
 
สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ได้สอบถามความ
เห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน
เกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะว่าภาครัฐควร
เร่งนโยบายเรื่องใดที่มีผลบวกต่อภาวะ
เศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เสนอให้ภาครัฐใช้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว จำานวนร้อยละ 50 ของผู้
ตอบมีนโยบายการช่วยเหลือประชาชน 
ได้แก่ ปรับขึ้นค่าแรงขั้นตำ่า 

ลดค่าครองชีพ และมีนโยบายที่เพิ่ม
กำาลังซื้อแก่ประชาชน เพื่อกระตุ้นการ
บริโภค จำานวนร้อยละ 29.17 ของผู้ตอบ
 เสนอด้านการช่วยเหลือภาคธุรกิจ ได้แก่
 นโยบายกระตุ้นการลงทุน ช่วยสภาพ
คล่องรักษาการจ้างงาน SMEรวมถึงสนับ
สนุนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลัง
งานที่สูงขึ้น และมีผู้ตอบ ร้อยละ 20.83 
เสนอให้เร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
และออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม 

ด้านการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ของ กนง. มีนักวิเคราะห์ถึง 37.50% ที่
คาดว่าจะปรับขึ้น 0.50% ในปี 2565 
สุ่วนที่เหลือนั้น มี 25% ที่มองว่าปรับ
ขึ้น 0.25% และมี 16.67% เท่ากันที่
มองว่าจะปรับขึ้น 0.75% และปรับขึ้น 
1.00% หรือมากกว่า อย่างไรก็ตาม มีนัก
วิเคราะห์ที่มองสุวนว่าอัตราดอกเบี้ยจะ
ปรับลดลง 0.25% เพียง 4.17% 

คาดการณ์กำาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปี 
2565 ของตลาดเฉลี่ยที่ 94.47 บาท เพิ่ม
ขึ้นกว่าผลสำารวจครั้งก่อน ซึ่งอยู่ที่ 89.11 
บาทต่อหุ้น โดย แยกตามกลุ่มมีผู้ตอบ
ดังนี้ 

• 80 – 89.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ
 9.09 

• 90 – 99.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ
 86.36 

• 100 – 109.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ
 4.55 
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นายสมบััติิ นราวุุฒิิชััย เลขาธิิการสมาคมนักวิุเคราะห์์การลงทุุน แถลงผลการสำารวุจควุามเห็์น
ของนักวิุเคราะห์์และผ้�จัดการกองทุุนต่ิอมุมมองในด�านการลงทุุนและคาดการณ์์ทิุศทุางดัชันี

ราคาหุ์�นไทุย (SET IndEx) โดยครั�งนี�มีผ้�ติอบัแบับัสำารวุจทัุ�งห์มด 24 บัริษััทุ แบ่ังเป็็นบัริษััทุห์ลัก
ทุรัพย์จำานวุน 20 บัริษััทุ บัริษััทุห์ลักทุรัพย์จัดการกองทุุนจำานวุน 3 บัริษััทุ และบัริษััทุโกลด์ฟิิวุ

เจอร์ส 1 บัริษััทุ ซ่ึ่�งได�ป็รับัสมมติิฐานห์ลักเป็็นปั็จจุบัันแล�วุ ผลสำารวุจโดยสรุป็ ดังนี� 

EPS Growth ของปี 2565 คาดว่า
 EPS Growth เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ
 8.20 เมื่อแยกตามช่วงระดับการ
เติบโต จะอยู่ระหว่างร้อยละ 

• 1 - 9.99 มีผู้ตอบร้อยละ 55 

• 10 - 19.99 มีผู้ตอบร้อยละ 45 

สำาหรับจุดสูงสุดของ SET Index 
ช่วงก.ค. - ธ.ค. 65 เฉลี่ยที่ระดับ 
1,662 จุด ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 76.19 ที่คาดว่าดัชนีจะทำา
จุดสูงสุด 1,601 – 1,700 จุด และมีผู้
ตอบแบบสอบถามร้อยละ 14.29 ที่
คาดว่าจุดสูงสุดจะอยู่ในช่วง 1,701 – 
1,800 ตามลำาดับ 

เมื่อมองจุดตำ่าสุดของปี 2565 นัก
วิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน คาด
การณ์จุดตำ่าสุดของดัชนีราคาหุ้นไทย 
(SET Index) ช่วงก.ค. - ธ.ค.65 มีค่า
เฉลี่ยจุดตำ่าสุด ที่ 1,486 จุด 

ทั้งนี้นักวิเคราะห์ และผู้จัดการ
กองทุนคาดเป้าหมายดัชนี ณ วัน
สิ้นปี 2565 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,646 
จุด ซึ่งลดลง 101 จุดจากระดับคาด
การณ์ไว้ครั้งก่อน อยู่ที่ 1,747 จุด 

ความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้
จัดการกองทุนเกี่ยวกับการจัดพอร์ต

การลงทุน แนะนำา ให้มีเงินสด / เงิน
ฝากระยะสั้นร้อยละ 18.63 ของ
พอร์ต และมีกองทุนตราสารหนี้ร้อย
ละ 14.06 

ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความ
เสี่ยงสูงนั้น แนะนำาให้แบ่งเงินลงทุน
ไว้ในหุ้นไทยหรือกองทุนหุ้นไทย ร้อย
ละ 27.39 รองลงมา ลงทุนในหุ้นต่าง
ประเทศหรือกองทุนหุ้นต่างประเทศ
 ร้อยละ 22.92 ตามมาด้วย การแบ่ง
เงินลงทุนไว้ในทองคำา ร้อยละ 8.63 
และกองทุนอสังหา/REIT ร้อยละ
 7.31 และสินทรัพย์อื่นๆ เช่น นำ้ามัน
 ร้อยละ 1.06 

หมวดธุรกิจที่แนะนำาเพิ่ม- ลดนำ้า
หนักการลงทุนในไตรมาสุ 3 

สำาหรับในการลงทุนหุ้นไทยนั้น
 แนะนำาให้เพิ่มนำ้าหนักการลงทุน ใน
หมวดธุรกิจ ค้าปลีก ธนาคาร การ
ท่องเที่ยว สื่อสาร และการแพทย์
ในขณะที่ให้ลดนำ้าหนักการลงทุนใน
 หมวดธุรกิจปิโตรเคมี พลังงาน
และสาธารณูปโภค รวมถึงชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์หุ้นเด่น 

รายชือ่หุน้ทีน่กัวเิคราะห์แนะนำาโดยมี
จำานวนสำานักวิเคราะห์แนะนำาตรงกัน
ตั้งแต่ 5 สำานักขึ้นไป มีดังนี้ (เรียงชื่อ
ตามอักษรย่อ) 

1. BBL ได้ประโยชน์จากวัฏจักร
ดอกเบี้ยในประเทศขาขึ้น งบดุล
แข็งแกร่ง การประเมินมูลค่าหุ้นถูก
 ทั้งในแง่ของ PER 7x และ PBV 
0.5x รวมทั้งมี Div. Yield ที่สุูง
ประมาณ 4% ต่อปี โดยโครงสุร้าง
เงินฝาก 40% และสุินเชื่อดอกเบี้ย
ลอยตัวเป็นสุ่วนใหญ่ 

2. BEM แนวโน้มรถใช้ทางด่วนและ
ผู้โดยสุารฟื้นตัวได้ต่อเนื่องตลอด
ช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ นอกจาก
การเปิดเทอม-เปิดเมืองแล้ว ยัง
ได้ประโยชน์การกลับมาเปิดศูนย์
ประชุมแห่งชาติสุิริกิติ์ใน ก.ย.นี้ 

3. CPN ปัจจัยสุนับสุนุนจากธีมหุ้น
 Reopening และสุ่วนลดค่าเช่า
ลดลง 

4. KBANK มองว่ามีมุมมอง
เชิงบวกต่อการร่วมทุนระหว่าง
ธนาคารและ JMT และคาด
ธนาคารจะทำากำาไรได้มากขึ้นจาก
อัตราสุ่วนต่างดอกเบี้ย (NIM) ที่
สุูงขึ้นและคุณภาพสุินเชื่อที่ปรับดี
ขึ้น พัฒนาการดังกล่าวจะช่วยให้
ธนาคารใช้เงินทุนของตนได้อย่างมี
ประสุิทธิภาพและมุ่งเน้นการขยาย
ธุรกิจปกติของธนาคารที่สุอดคล้อง
กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น 
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MST ทำ�นั�ย์ไตรม�สำ3/65 ค�ด SET แกว่งผัู้นัผู้วนัในักรอบ 1,500-1,700 จุด แนัะ
ทย์อย์สำะสำม BH, CPN, KBANK, MINT, SPA -ปรับลัดเป้�หม�ย์ SET สิำ�นัปีน่ั� จ�ก 

1,750 จุด ลังส่้ำ ระดับ 1,700 จุด จ�กก�รลัด PE Ratio ลังส่้ำระดับค่�เฉล่ั�ย์ 5 ปีย้์อนัหลััง 

นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ์ นักกลยุทธ์
 บล.เมยแบงก์ (ประเทศไทย) หรือ
 MST เปิดเผยว่า ภาพการลงทุนในช่วง
 3Q65หรือไตรมาส3/65 คาด SET 
แกว่งผันผวนในกรอบ 1,500-1,700 จุด
 โดยตลาดจะยังคงเผชิญกับแรงกดดัน
จาก การดำาเนินนโยบายทางการเงิน
ของ รนาคารกลางท่ัวโลกท่ีเข้มงวดข้ึน
 เพ่ือ แก้ปัญหาเงินเฟ้อท่ียังคงอยู่ใน
ระดับสูง (คาดปีน้ี กนง. จะปรับอัตรา
ดอกเบ้ีย นโยบายของไทยข้ึน 2 คร้ัง 
คร้ังละ 0.25% ส่งผลให้ดอกเบ้ียไทยส้ิน
ปีท่ีจะอยู่ ท่ีระดับ 1.0) 

ซึ่งการดำาเนินนโยบาย ดอกเบี้ยขา
ขึ้นทั่วโลกอาจเป็นแรงกดดัน ทำาให้
เศรษฐกิจโลกมีโอกาสชะลอตัวได้ แต่
 เชื่อว่าไทยยังคงห่างไหลจากภาวะ
 เศรษฐกิจถดถอย (Recession) ส่วน
ทางด้านสภาพคล่องในสินทรัพย์ ต่างๆ
ที่หดตัวลง ทั้งจากการปรับลดงบดุล
 ของรนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ที่เริ่ม
ขึ้น ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 65 และการ
ปรับตัว ลดลงอย่างรุนแรงของราคา
สินทรัพย์ต่างๆ (Wealth Effect) เป็น
อีกปัจจัยที่อาจ กระทบต่อภาพการ
ลงทุนในระยะสั้น  

แต่อย่างไรก็ดี คาดแนวโน้มของ
เศรษฐกิจใน ประเทศยังมีทิศทางที่
ขยายตัวเด่นกว่ากลุ่ม ประเทศที่พัฒนา
แล้ว (EU, US] โดยได้แรง หนุนจากการ
ฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว ที่จะ ช่วยให้
ภาคการบริโภคของไทยมีโอกาสเติบโต 
ได้ดีกว่าคาด ผสานสัญญาณที่ดีขึ้นจาก
จีน ซึ่งเป็นคู่ค้าที่สำาคัญของไทย จะส่ง
ผลให้ตลาด หุ้นจะกลับมาฟื้นเด่นในช่วง
ปลายปี หลังจาก ผ่านพ้นจุดตำ่าสุดใน
ช่วง 3Q65 

กลยุทธ์การลงทุน : ประเมินจังหวะ
ดัชนี สร้างฐานในช่วง 3Q65 เป็น
โอกาสทยอย สะสมหุ้น โดยเน้นบริษัทที่
มีการปรับตัวแล้ว ในช่วงที่ผ่านมา และ
มีความสามารถเติบโตได้ ดีในอนาคต
 อีกทั้งยังเน้นบริษัทที่สามารถ ส่งผ่าน
ต้นทุนตามภาวะเงินเฟ้อสูงไปยังปลาย
 น้ำาได้ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ
 เช่น กลุ่มท่องเที่ยว, ธนาคารพาณิชย์, 
การแพทย์ อาหาร เป็นต้น โดยหุ้นที่น่า
สนใจในช่วง 3Q65 เราแนะนำา ทยอย
สะสม BH, CPN, KBANK, MINT, SPA 

นายวิจิตรกล่าวว่า จากการดำาเนิน
นโยบายการเงินที่ตั้ง ตัวมากขึ้น ผสาน
สภาพคล่องที่ลดลง คาดจะส่งผลให้
ตลาดยอมรับระดับการ ซื้อขายที่สมเหตุ
สมผลมากยิ่งขึ้น จึง นามาซึ่งการปรับ
ลดเป้าหมาย Valuation ที่ใช้อ้างอิง
 (De-rate PE Ratio) จากเดิมที่ใช้ระดับ
ค่าเฉลี่ย PE ย้อนหลัง 5 ปี + 0.5 ส่วน
เบี่ยงเบน มาตรฐาน (SD) ลงมาเป็น
ระดับ PE ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีเท่านั้น
 ดังนั้นจึง ได้ระดับ PE Ratio อ้างอิงที่
เหมาะสมที่ 17.8 เท่า 

ในขณะที่คาดกำาไรรวมของบริษัทจด
 ทะเบียนไทยปีนี้มีการปรับขึ้นเล็ก
น้อย โดย ประเมินกำาไรต่อหุ้นของ
ตลาด (SET EPS) ที่ 95.4 บาทต่อ
หุ้น (+0.3%YoY) เป็นผล มาจากแรง
หนุนของกำาไรกลุ่มพลังงาน, ปิโตร
 เคมี, การแพทย์ที่มากขึ้น ขณะที่โดน
หักล้าง จากกำาไรกลุ่มสุื่อสุาร, ธนาคาร
, ไฟแนนซ์ และค้าปลีกที่โดนปรับลด
ประมาณลง เราจึงปรับลดเป้าหมาย
 SET สุิ้นปีนี้ลงสุู่ ระดับ 1,700 จุด (
จาก 1,750) จากการลด PE Ratio ลง
สุู่ระดับค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง 

บลื.เมูยแบงก์ แจกหุ้นเด่น Q3/65

BH, CPN, KBANK, MINT, SPA 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE



"ทร่น่ัต่�" ช่้�เงินัเฟ้้อ กำ�หนัดทิศท�งตลั�ดหุ้นัทั�วโลักเดือนัก.ค.จับต�เงินัเฟ้้อสำหรัฐฯ 13 ก.ค.ส่ำวนัไทย์ถ้�พุ่ง
เกินั 7% กดดันั กนัง.ข้้�นัดอกเบ่�ย์ เหตุดอกเบ่�ย์แท้จริงระหว่�งไทย์สำหรัฐฯห่�งกันัเกินัไป ฉุดค่�บ�ทอ่อนั แนัะ

รอเข้้�ซืี�อแนัวรับแรก ท่�บริเวณดัช้น่ั 1500-1530 จุด เน้ันักลุ่ัมหุ้นั Defensive ทนัท�นัต่อภ�วะเศรษฐกิจ
ช้ะลัอตัว BDMS-CPALL-GPSC-RATCH-WHAUP-ADVANC 

นายณัฐชาต เมฆมาสิุน ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์ 
หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี
 จำากัด 

เปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนเดือน
กรกฏาคม 2565 ว่า คาด SET Index 
ในเดือนกรกฏาคมซ่ึงอยู่ในช่วงแรก
ของไตรมาสท่ี 3 จะอยู่ในโหมดแกว่ง
ตัวซึมๆต่อไป จากรายงานตัวเลข
เงินเฟ้อท่ีน่าจะยังออกมาเติบโตสูงใน
ระยะส้ัน ส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆ
ยังคงจำาเป็นต้องใช้ความ Aggressive 
ในการดำาเนินนโยบายการเงินแบบ
เข้มงวดต่อไป ท้ังน้ี เม่ือมาประกอบ
กับความกังวลใจทางด้านเศรษฐกิจ
โลกท่ีอาจเข้าสู่ภาวะชะลอตัวมากข้ึน
 โดยเฉพาะทางฝั�งสหรัฐฯและยุโรป
 ทำาให้เราอาจเร่ิมเห็นการโยกย้าย
เม็ดเงินออกจากสินทรัพย์เส่ียงไปสู่
สินทรัพย์ปลอดภัยมากข้ึน ซ่ึงหน่ึงใน
น้ันท่ีเรามองว่าน่าสนใจสำาหรับการ
 Overweight ตลอดท้ังไตรมาส 3 ยัง
คงได้แก่พันธบัตรระยะยาว โดยเฉพาะ
ทางฝั�งของสหรัฐฯท่ีมองว่าอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรปัจจุบันได้มีการ 
Price in ประเด็นการเข้มงวดนโยบาย
การเงินของ Fed ไปมากแล้ว  

ในส่วนของภาพ SET Index น้ัน ต้อง
บอกว่าเป็นดัชนีท่ีมีค่าความผันผวนตำ่า
อย่างมากในช่วงหลัง จนทำาให้กรอบ

การแกว่งตัวแคบตามไปด้วย และเป็น
ตลาดท่ีมีทิศทางอิงอยู่กับนักลงทุน
ต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงทุกวันน้ีเป็นก
ลุ่มนักลงทุนท่ีครองสัดส่วนการมีส่วน
ร่วมในตลาดหุ้นไทยไปแล้วถึง 50% 
ด้วยความสำาคัญของ Fund flow ท่ี
ค่อนข้างมากน้ี การอ่านทิศทางของ
นักลงทุนต่างชาติจึงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีสุด
 ซ่ึงหากวิเคราะห์ไปกับทิศทางของ
ค่าเงินบาทด้วยแล้วน้ัน ประเมินว่าใน
เดือนก.ค.จะยังไม่เห็น Turning point 
ของท้ัง 2 ตัวแปรดังกล่าวแต่อย่างใด 
สอดรับกับรายงานตัวเลขดุลบัญชีเดิน
สะพัดเดือนพ.ค.ล่าสุดท่ีออกมาขาด
ดุลทำาจุดสูงสุดใหม่อีกคร้ังท่ีระดับ 3.7 
พันล้านเหรียญฯ จนทำาให้ล่าสุดบาท
กลับมาเป็นสกุลเงินในเอเชียท่ีอ่อน
ค่ามากท่ีสุดอีกคร้ังนับต้ังแต่ต้นเดือน
กรกฎาคมท่ีผ่านมา 
 
 สำาหรับปัจจัยสำาคัญท่ีสุดท่ีเรามองว่า
จะเป็นตัวกำาหนดทิศทางของตลาดหุ้น
ท่ัวโลกในเดือนน้ีก็คือรายงานตัวเลข
เงินเฟ้อ (CPI) ของสหรัฐฯท่ีจะออก
มาในวันท่ี 13 ก.ค. ซ่ึงจะมีผลกระทบ
สำาคัญต่อไปยังคาดการณ์ดอกเบ้ีย
 Fed ในตลาด และการประชุม FOMC 
ในวันท่ี 26-27 ก.ค. ส่วนรายงาน
เงินเฟ้อของไทยก็น่าสนใจไม่แพ้กัน 
โดยจะออกมาในวันท่ี 7 ก.ค. หากออก
มาขยายตัวสูงเกินกว่า 7% จะย่ิงทำาให้
ส่วนต่างอัตราดอกเบ้ียแท้จริงระหว่าง

เรากับสหรัฐฯถูกท้ิงห่างมากข้ึนไปอีก
 ซ่ึงจะกระทบกับค่าเงินบาทให้อ่อนค่า
ต่อไปได้ และน่าจะเป็นเหตุผลสำาคัญ
ท่ีทำาให้ธปท.จำาเป็นจะต้องข้ึนดอกเบ้ีย 
0.25% ในรอบถัดไปอย่างแน่นอน 

นายณัฐชาต กล่าวว่า ในเชิงกลยุทธ์
 เรายังคงแนะนำาใช้การต้ังรับการเข้า
ซ้ือ โดยยังคงมองจุดแนวรับแรกท่ี
บริเวณดัชนี 1500-1530 จุด สุ่วน
แนวรับสุำาคัญในไตรมาสุ 3 มอง
ไปยังบริเวณดัชนี 1460-1500 จุด
 ซ่ึงจะทำาให้ภาพ SET Index กลับ
มามีความน่าสุนใจอย่างมากในเชิง
 Valuation จากท้ังมาตรวัด PBV, 
PE, และ EYG ท้ังน้ี หากต้องถือ
ครองหุ้นในช่วงน้ีจริง มองว่าจำาเป็น
ท่ีจะต้องเน้นไปยังกลุ่ม Defensive 
ซ่ึงสุามารถทนทานต่อภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวต่อไป ไม่ว่าจะเป็น
 Healthcare (BDMS) / Consumer 
Staples (CPALL) / Utilities 
(GPSC, RATCH, WHAUP) / ICT 
(ADVANC) สุ่วนกลุ่มอ่ืนๆท่ีน่าสุนใจ
สุำาหรับการ Selective ได้แก่ กลุ่ม
บริหารหน้ี (JMT) กลุ่มท่ีได้ประโยชน์
จากเงินบาทอ่อนค่า (CPF) กลุ่มเปิด
เมือง/เปิดประเทศท่ียังคง Laggard 
(OR) และกลุ่มธนาคารท่ีปลอดภัย
 (BBL) 

บลื.ทุรีนีตี� ค่าด SET ก.ค่. แกว่งตัวซ่ื้มูๆต่อไปี
ช่ื่ห้่่นเด่ัน 

BDMS-CPALL-GPSC-RATCH-WHAUP-ADVANC 
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นั�ย์ผู้ย์ง ศร่วณิช้ ประธุ�นัสำม�คมธุนั�ค�รไทย์ เป็นัประธุ�นัก�รประชุ้มคณะกรรมก�รร่วมภ�ค
เอกช้นั 3 สำถ�บันั (กกร.) ประจำ�เดือนัมิถุนั�ย์นั 2565 โดย์ม่ นั�ย์เกร่ย์งไกร เธุ่ย์รนุักุลั 

ประธุ�นัสำภ�อุตสำ�หกรรมแห่งประเทศไทย์ แลัะนั�ย์สำนัั�นั อังอุบลักุลั ประธุ�นักรรมก�รสำภ�
หอก�รค้�แห่งประเทศไทย์ เป็นัประธุ�นัร่วมในัก�รประชุ้ม ณ ศ้นัย์์ประชุ้ม แลัะแสำดงสิำนัค้�

นั�นั�ช้�ติ จังหวัดเช่้ย์งใหม่ โดย์ม่ก�รแถลังข่้�วในัประเด็นัต่อไปน่ั� 

• เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว
 ท่ามกลางความเส่ีุยงท่ีรุมเร้าอย่างต่อ
เน่ือง เศรษฐกิจสุหรัฐฯ และยุโรป มี
แนวโน้มชะลอตัวลงในช่วงคร่ึงปีหลัง
 โดยอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูุงเป็น
ประวัติการณ์สุ่งผลกระทบต่อกำาลังซ้ือ
ของครัวเรือนและความสุามารถในการ
บริหารต้นทุนของภาคการผลิต ขณะท่ี
ต้นทุนทางการเงินกำาลังเพ่ิมข้ึนแบบก้าว
กระโดด ดังน้ัน เศรษฐกิจโลกอาจเข้า
สูุ่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (recession) 
ในช่วงคร่ึงหลังของปีหากความขัดแย้ง
ระหว่างรัสุเซีย-ยูเครนและผลกระทบต่อ
ราคาพลังงานยังไม่มีคล่ีคลาย นอกจาก
น้ัน เศรษฐกิจจีนชะลอตัวอย่างมากจาก
นโยบาย zero covid policy และอาจ
ฟ้ืนตัวได้ช้าแม้รัฐบาลจีนมีมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ิมเติม ท้ังหมดน้ีทำาให้
ภาคการสุ่งออกของไทยเผชิญความ
ท้าทายมากข้ึนในช่วงคร่ึงปีหลัง 

• อัตราเงินเฟ้อในระดับสูุงกดดันการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทย แม้ว่าการท่อง
เท่ียวของคนไทยภายในประเทศจะฟ้ืน
ตัวได้ดีถึงระดับกว่า 80% ของภาวะปกติ
ในช่วงคร่ึงปีแรก และในช่วงคร่ึงปีหลัง
จะมีแรงสุ่งเพ่ิมเติมจากนักท่องเท่ียวต่าง
ชาติท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนกว่าสุองเท่าตัว
จากช่วงคร่ึงปีแรก แต่อัตราเงินเฟ้อท่ี
สูุงระดับ 6-8% ในช่วงท่ีเหลือของปีมี
แนวโน้มกดดันการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
ไทย โดยทำาให้กำาลังซ้ือของภาคครัว
เรือนลดลง และต้นทุนของภาคธุรกิจ
เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ยังเป็นปัจจัยเส่ีุยงท่ี
ทำาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจต้อง
ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบาย ซ่ึงจะสุ่ง
ผลให้ต้นทุนการเงินในประเทศสูุงข้ึนตาม
ไปด้วย 

• ท่ีประชุม กกร. ประเมินเศรษฐกิจไทย
ยังโตได้ แต่ต้องบริหารจัดการปัจจัย
เส่ีุยงต่างๆ อย่างมีประสิุทธิภาพ  
โดยเฉพาะปัจจัยด้านเงินเฟ้อท่ีสุ่งผลก
ระทบต่อครัวเรือนและธุรกิจในวงกว้าง
และยังรวมไปถึงการปรับอัตราดอกเบ้ีย
นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
ท่ีจะมีผลต่อต้นทุนทางการเงินความ
ท้าทายท่ีเพ่ิมข้ึน ทำาให้ท่ีประชุม กกร
. ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี
 2565 จะขยายตัวได้ในกรอบ 2.75% ถึง
 3.5% จากกรอบเดิมท่ี 2.5% ถึง 4.0% 
ขณะท่ีปรับเพ่ิมประมาณการมูลค่าการ
สุ่งออกเป็นขยายตัวในกรอบ 5.0% ถึง
 7.0% และปรับเพ่ิมประมาณการอัตรา
เงินเฟ้อท่ัวไปเป็น 5.0% ถึง 7.0% เพ่ือให้
สุอดคล้องกับภาวะราคาสิุนค้าโภคภัณฑ์
ท่ีคาดว่าจะยังอยู่ในระดับสูุงต่อไป และ
ค่าเงินบาทท่ีมีการอ่อนค่าลงมากกว่าท่ีมี
การคาดการณ์ไว้เดิม 

กรอบประมาณการเศรษฐกิจปี 2565 
ของ กกร. 

%YoY ปี 2565 
(ณ พ.ค. 65) ปี 2565 
(ณ มิ.ย. 65) ปี 2565 
(ณ ก.ค. 65) 
GDP 2.5 ถึง 4.0 2.5 ถึง 4.0 2.75 ถึง
 3.5 
สุ่งออก 3.0 ถึง 5.0 3.0 ถึง 5.0 5.0 ถึง
 7.0 
เงินเฟ้อ 3.5 ถึง 5.5 3.5 ถึง 5.5 5.0 ถึง
 7.0 
 
จากสถานการณ์ท่ีกำาลังจะเข้าสู่การปรับ

ตัวเข้าสู่ภาวะปกติ แต่เน่ืองจากปัจจัย
ในด้านเศรษฐกิจท่ียังคงมีความเส่ียง
จากสถานการณ์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
เงินเฟ้อ ราคานำ้ามันดีเซลท่ีพุ่งสูงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
แบกรับต้นทุนการผลิต/การขนส่ง และ
ราคาสินค้าท่ีเพ่ิมข้ึน 
กกร.จึงอยากเสนอให้ภาครัฐเข้ามาช่วย
สนับสนุนใน 3 ด้าน ดังน้ี  

• ขอให้ภาครัฐมีการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐให้เป็นไปตามเป้า
หมาย เพ่ือให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ รวมถึงเร่งรัดการดำาเนิน
โครงการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน (PPP) 
ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะท่ีการ
ใช้จ่ายของครัวเรือนอ่อนแอ จากภาวะ
เงินเฟ้อสูุง และ  

• ขอให้ภาครัฐพิจารณาปรับราคากลาง
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐให้มีความเหมาะสุม
สุะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริงของผู้ประกอบ
การ ท่ีได้รับการว่าจ้างให้ทำางานหรือด้าน
งานบริการกับภาครัฐ เน่ืองจากต้นทุน
สิุนค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ มีการปรับราคาสูุง
ข้ึนกว่าท่ีมีการคาดการณ์ไว้มาก เพ่ือให้
ภาคเอกชนสุามารถดำาเนินการได้อย่าง
คล่องตัวมากข้ึน 

ขอให้ภาครัฐอำานวยความสะดวกธุรกิจ
ภาคการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นเคร่ืองยนต์
สำาคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจไทยใน
คร่ึงปีหลัง เช่น การเพ่ิมเท่ียวบินระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงคาดหมายว่า หากมีนักท่อง
เท่ียวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมากข้ึน 
จะส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตมากกว่าท่ีคาด
การณ์ไว้ได้ 

กกร. ปีรับปีระมูาณการศก.ไทุยปีีนี� 
จะขยายตัวในกรอบ 2.75% ถ่ึง 3.5%
จากกรอีบเด่ัมที� 2.5% ถึึง 4.0% ,ส่งอีอีก

เป็ีนข้ยายต่ว่ในกรอีบ 5.0% ถึึง 7.0% 
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สุ่งออกสิุนค้าไทยเดือนพฤษภาคมขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 15
 แต่ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า 

มูลค่าการส่งออกของไทยเดือนพฤษภาคม
 2022 อยู่ที่ 25,509 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ขยายตัว 10.5%YOY (เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า) เร่งตัวขึ้นจากเดือน
เมษายนที่ 9.9% เล็กน้อย และเป็นการ
ขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 15 
แต่ก็ยังถือว่าชะลอตัวลงหากเทียบกับเดือน
มีนาคมและกุมภาพันธ์ที่ 19.5% และ 16.2% 
ตามลำาดับ

หากหักทองคำาการส่งออกในเดือนนี้จะ
ขยายตัวได้ 12.5% หากเมื่อพิจารณาการ
ส่งออกเดือนพฤษภาคมเทียบกับเดือน
เมษายนแบบปรับฤดูกาลจะพบว่าการส่ง
ออกของไทยทรงตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ 
-0.11%MOM_sa ทำาให้ภาพรวมส่งออกไทย
 5 เดือนแรกของปีโตที่ 12.9% และหากหัก
ทองขยายตัวที่ 10.3% 
 
สุินค้าเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้าขยายตัว
ได้ดี แต่บางสุินค้ายังมีความเสุี่ยงจาก
ปัญหาขาดแคลนชิป 

ในภาพรวมการส่งออกรายสินค้าพบว่าแม้
ส่วนใหญ่ยังขยายตัวได้ แต่มีบางหมวด
สำาคัญที่หดตัวหรือชะลอตัวลง โดย (1) 
สนิค้าเกษตรขยายตวัได้ดีต่อเนือ่งและขยาย
ตัวได้ดีที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ 21.5% โดย
ได้รับอานิสงส์ทั้งด้านปริมาณผลผลิตใน
ไทยที่ดีตามปริมาณนำ้าฝนและนำ้าในเขื่อนที่
เพียงพอและการสนับสนุนจากภาครัฐ และ
ด้านราคาจากการชะงักของอุปทานสินค้า
เกษตรในตลาดโลกจากสงครามในยูเครน
และมาตรการห้ามการส่งออกสินค้าเกษตร
และอาหารในหลายประเทศ และยังมีสินค้า
อุตสาหกรรมเกษตรหรือกลุ่มอาหารที่ขยาย
ตัวได้ถึง 32.7% โดยสินค้าที่เป็นปัจจัยหนุน

สำาคัญในเดือนนี้ ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น
 แช่แข็งและแห้ง ผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง 
นำ้าตาลทราย (2) สำาหรับสินค้าอุตสาหกรรม
ขยายตัว 4.2% โดยมีสินค้าที่เป็นปัจจัยหนุน
สำาคัญ ได้แก่ นำ้ามันสำาเร็จรูป อัญมณีและ
เครื่องประดับไม่รวมทองคำา เครื่องจักร
กลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ 

และผลิตภัณฑ์ยางที่กลับมาขยายตัวได้
อีกครั้งหลังจากหดตัวติดต่อกันมาหลาย
เดือน อย่างไรก็ดี มีหลายสินค้าที่เป็นสินค้า
ฉุดมูลค่าส่งออกไทยในเดือนที่ผ่านมา คือ 
คอมพิวเตอร์ รถยนต์และส่วนประกอบ โดย
ถึงแม้จะมีสัญญาณที่ดีขึ้นในเดือนนี้ แต่
เครื่องคอมพิวเตอร์ยังหดตัวติดต่อกันเป็น
เดือนที่ 2 อยู่ที่ -17.9% ในขณะที่รถยนต์
และส่วนประกอบหดตัวต่อเนื่องอยู่ที่ -3.1% 
สอดคล้องกับปัญหาขาดแคลนชิปที่ยังยืด
เยื้อทั่วโลก 

สุ่งออกไปจีนและยุโรปกลับมาขยายตัว แต่
ยังมีความเสุี่ยงในระยะข้างหน้า 

ด้านการส่งออกรายตลาด พบว่าการส่ง
ออกไปสหรัฐฯ (29.2%) ตะวันออกกลาง
 (38%) และอินเดีย (64.3%) เป็นตลาด
หนุนสำาคัญ ในขณะที่การส่งออกไปฮ่องกง
 (-22.4%) และออสเตรเลีย (-4%) เป็น
ตลาดฉุดสำาคัญ ด้านมูลค่าการนำาเข้าโดย
รวมของจีนขยายตัวได้เป็นครั้งแรกในรอบ
 3 เดือนที่ 4.1% จากอานิสงส์ของการผ่อน
คลายมาตรการควบคุมโรค แต่อาจชะลอ
ตัวหรือหดตัวอีกครั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่
ยังซบเซาและความเสี่ยงในการปิดเมืองอีก
ครั้ง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
อาจทำาให้การนำาเข้าวัตถุดิบการผลิตของจีน

ชะลอตัวลง โดยในเดือนนี้การส่งออกของ
ไทยไปจีนขยายตัวได้ 3.8% หลังจากที่หด
ตัว -7.3% ในเดือนก่อนหน้าแต่ยังถือว่า
อยู่ในระดับตำ่า ซึ่งการขยายตัวในเดือนนี้
ส่วนหนึ่งเป็นอานิสงส์จากการทยอยเปิด
เมืองของจีน ทั้งนี้หากพิจารณาถึงระดับ
ราคาสินค้าส่งออกของไทยที่ขยายตัวราว
 5% ในเดือนนี้เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
ปริมาณการส่งออกไปจีนอาจลดลง 

การส่งออกไปรัสเซียและยูเครนยังคงหดตัว
ต่อเนื่องในระดับสูงที่ -65% และ -87.2% 
แต่ไม่ได้มีนัยต่อเศรษฐกิจไทยมากเนื่องจาก
เป็นตลาดส่งออกขนาดเล็กของไทย อย่างไร
ก็ตาม การส่งออกไปยุโรป (EU28) ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสงครามโดยตรงและเป็น
ตลาดส่งออกสำาคัญของไทยยังขยายตัวได้
มากถึง 7.7% หลังจากที่ทรงตัวก่อนหน้า
 โดยมีสินค้าที่เป็นปัจจัยหนุนหลายประการ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ไก่แปรรูป
 ยางพารา เป็นต้น 

มูลค่าการนำาเข้าขยายตัวมากกว่าการสุ่ง
ออก สุ่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล 

ด้านมูลค่านำาเข้าในเดือนพฤษภาคมขยาย
ตัว 24.2% จากปัจจัยทางด้านราคาเป็น
หลัก โดยในเดือนนี้สุินค้าเชื้อเพลิงขยาย
ตัว 67.4% สุินค้าทุนขยายตัว 4.8% สุินค้า
วัตถุดิบและกึ่งสุำาเร็จรูปขยายตัว 25.3% 
สุินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัว 16.6% ใน
ขณะที่สุินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์การ
ขนสุ่งหดตัว -20.9% ในด้านดุลการค้า
เดือนนี้ขาดดุล -1,874.2 ล้านดอลลาร์
สุหรัฐ ทำาให้ในช่วง 5 เดือนแรกของปี
 2022 ดุลการค้าขาดดุล -4,726.6 ล้าน
ดอลลาร์สุหรัฐ 

EIC ปีรับลืดค่าดการณ์สุ่งออกทัุ�งปีีเหลืือ
โต 5.8% จากเดิมู 6.1%

จากแนว่โน้มคว่ามเสี�ยงเศรษฐก่จโล็ก
ที�อีาจชื่ะล็อีต่ว่ในระยะถ่ึดัไปี 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE



KKP Research เผยวิกฤตอาหาร-พลัืงงานโลืก

กดัรายได้ัชื่าว่นาตกตำ�าแทนที�จะดีัขึ้�น  

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

KKP Research วิเคร�ะห์ว่� แม้สำงคร�มรัสำเซ่ีย์-ย้์เครนั จะส่ำงผู้ลัให้ร�ค�พลัังง�นัแลัะร�ค�สิำนัค้�
เกษตรปรับตัวส้ำงข้้�นัจนัเกิดวิกฤตอ�ห�รข้�ดแคลันัไปทั�วโลัก  แลัะน่ั�จะเป็นัโอก�สำข้องเกษตรกร

ไทย์ในัฐ�นัะผู้้้ส่ำงออกอ�ห�รร�ย์สำำ�คัญข้องโลัก แต่ด้วย์ร�ค�ปุ�ย์ในัตลั�ดโลักท่�แพงข้้�นัเกือบ 3 
เท่� กลัับเป็นัแรงกดดันัให้ร�ย์ได้สุำทธิุข้องเกษตรกรปรับด่ข้้�นัได้ไม่เต็มท่� โดย์เฉพ�ะอย่์�งยิ์�งในั
กลุ่ัมช้�วนั� นัอกจ�กน่ั� ร�ค�อ�ห�รท่�อ�จเพิ�มส้ำงข้้�นัต�มต้นัทุนัก�รผู้ลิัตอย่์�งร�ค�ปุ�ย์เคม่หรือ

อ�ห�รสัำตว์ จะกลั�ย์เป็นัคว�มเส่ำ�ย์งหลัักท่�ทำ�ให้เงินัเฟ้้อไทย์ส้ำงม�กกว่�ท่�ค�ด จ�กสัำดส่ำวนัอ�ห�ร
สำดแลัะอ�ห�รทุกประเภทในัตะกร้�เงินัเฟ้้อข้องไทย์ท่�ส้ำงถ้ง 21% แลัะ 38%  

ต้นทุนปุ�ยทะยาน  

สำาหรับภาคเกษตรไทยที่มีจำานวนมากกว่า 1 ใน
 3 ของประชากรทั้งประเทศ แม้ว่าราคาสินค้า
เกษตรส่วนใหญ่จะปรับขึ้นตามราคาพลังงาน
 ไม่ว่าจะเป็นยางพารา ปาล์มนำ้ามัน อ้อย มัน
สำาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ราคาข้าวคาดว่า
ราคาจะยังตกตำ่าในปีนี้จากผลผลิตที่ดีกว่าที่คาด
จากสภาพอากาศที่เอื้ออำานวยในหลายประเทศ
และจาการที่ไม่ได้เป็นสินค้าทดแทนพลังงาน
อย่างสินค้าเกษตรอื่น ๆ โดย KKP Research 
คาดว่ารายได้ของเกษตรกรโดยรวมจะปรับเพิ่ม
ขึ้น 19.3% ในปีนี้มาอยู่ระดับ 970,000 ล้านบาท
 สูงสุดในรอบ 8 ปีและเป็นการเพิ่มขึ้นในสินค้า
เกษตรทุกประเภท ยกเว้นชาวนาผู้ปลูกข้าวที่ราย
ได้จะยังลดลงตามราคาข้าวที่ยังไม่ฟื้นตัวหรือ
สินค้าเกษตรอื่น ๆ  

อย่างไรก็ดี ในด้านต้นทุนราคาปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นจะ
ทำาให้กำาไรของเกษตรกรลดลง โดยเฉพาะข้าวที่
กำาไรขั้นต้นของชาวนาในภาคกลางและเหนือจะ
เปลี่ยนจากมีกำาไร 20.9% ของรายได้ทั้งหมดมา
เป็นขาดทุน 1.5% ขณะที่ชาวนาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือที่ปลูกข้าวหอมมะลิเป็นหลักจากที่
ขาดทุนอยู่แล้ว 27.5% ของรายได้ทั้งหมด จะยิ่ง
ขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 63.6% เนื่องจากผลผลิตต่อ
ไร่ที่ตำ่ากว่าข้าวเจ้ามากกว่า 2 เท่า แต่มีราคาที่สูง
กว่าข้าวเจ้าเพียง 1.5 เท่า  

นอกจากนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แม้ว่าราคาจะปรับ
เพิ่มขึ้น แต่ไม่เพียงพอจะชดเชยต้นทุนปุ๋ยที่เพิ่ม
ขึ้นได้ โดยกำาไรขั้นต้นของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะ
ลดลงจาก 16.6% ของรายได้รวม เป็น 8.3% 
ขณะที่สินเค้าเกษตรอื่น ๆ อย่างปาล์มนำ้ามัน
 อ้อย มันสำาปะหลัง และยางพารา แม้ว่าราคา
ปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นจะทำาให้ต้นทุนการเพาะปลูกโดยรวม
เพิ่มขึ้น แต่ราคานำ้ามันที่เพิ่มได้ดึงให้ราคาของ
สินค้าเกษตรเหล่านี้ปรับตัวดีขึ้นใกล้เคียงหรือ
มากกว่า ทำาให้สามารถชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้
เพียงพอ  

3 ความเปราะบางของชาวนาไทย  
 
KKP Research วิเคราะห์ถึงสาเหตุว่าที่ทำาให้
ชาวนามีความเปราะบางกว่าเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ

 ว่าเกิดจาก 

1) ประสุิทธิภาพการผลิตที่ตำ่ากว่าสุินค้าเกษตร
อื่นๆ โดยหากเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศใน
เอเชียในช่วง 10 ปีทีผ่านมา ข้าวไทยมีผลผลิต
ต่อไร่ตำ่ากว่าเอเชียถึง 32% ขณะที่สุินค้าเกษตร
อื่น ๆ ไทยมีผลผลิตต่อไร่สุูงกว่าหรือเท่ากับ
เอเชีย เช่น ปาล์มนำ้ามัน ไทยมีผลผลิตต่อไร่
สุูงกว่า 21% หรือมันสุำาปะหลังที่สุูงกว่า 6% 
เป็นต้น 2) มีการใช้พื้นที่เพาะปลูกไม่เหมาะสุม
มากที่สุุด โดยข้าวเป็นสุินค้าเกษตรที่มีการเพาะ
ปลูกเกือบทุกจังหวัดในประเทศ แต่มีถึง 10 
จังหวัด หรือ 13% 

ของจังหวัดที่ทั้งหมดที่มีผลผลิตต่อไร่ตำ่ากว่าค่า
เฉลี่ยของประเทศ แต่มีพื้นที่เพาะปลูกสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ ขณะที่สินค้าอื่น ๆ จะมี
การเพาะปลูกในบางจังหวัดเท่านั้นและมีการเพิ่ม
พื้นที่เพาะปลูกที่สัมพันธ์กับผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่ม
ขึ้นในแต่ละจังหวัด 3) ไม่สามารถแข่งขันกับข้าว
ประเทศอื่นได้จากราคาที่สูงกว่า โดยสัดส่วนการ
ส่งออกข้าวในตลาดโลกของไทยลดลงจาก 25% 
ของมูลค่าส่งออกข้าวทั้งโลกในช่วงปี 2002 
– 2010 เหลือเพียง 14% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
และหากเทียบเฉพาะในอาเซียนก็ลดลงจาก 70% 
เหลือเพียง 47% เท่านั้น โดยราคาของข้าวหอม
มะลิไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาแพงกว่าข้าวหอม
มะลิของเวียดนามและกัมพูชาประมาณ 50% 
และ 19% ตามลำาดับ ส่วนข้าวเจ้าธรรมดาแพง
กว่าเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน ประมาณ 
10% 15% และ 18% ตามลำาดับ  

3 แนวทางเสุริมแกร่งเกษตรกร  

KKP Research ประเมินว่าต้นทุนสินค้าเกษตรที่
สูงขึ้นมหาศาลนอกจากจะสร้างปัญหาเศรษฐกิจ
ในภาพรวมอย่างปัญหาเงินเฟ้อแล้ว ยังทำาให้
สถานการณ์ความเป็นอยู่ของเกษตรกรแย่ลง
มากและซำ้าเติมปัญหาหนี้ในภาคเกษตรที่อยู่ใน
ระดับสูง ซึ่งในระยะยาวอาจจะส่งผลต่อความ
มั่นคงทางอาหารของไทยได้ ซึ่งต้องได้รับการ
แก้ไขและดูแลจากภาครัฐใน 3 ประเด็น   

1) การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับพืช
แต่ละชนิด หรือ Zoning โดยเฉพาะข้าวและอ้อย

ที่ยังใช้พื้นที่ไม่เหมาะสมคือเพาะปลูกในพื้นที่ที่
ให้ผลผลิตตำ่า ขณะเดียวกันสำาหรับสินค้าเกษตร
อื่น ๆ ยังพบหลายจังหวัดมีการใช้พื้นที่เพาะปลูก
น้อยเกินไป แม้ว่าจะให้ผลผลิตสูงก็ตาม  

2) การพัฒนาระบบชลประทาน เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่ของภาคเกษตร โดยเฉพาะข้าว
ที่จากพื้นที่ปลูกทั้งหมดในปัจจุบัน 59 ล้าน
ไร่ กลับมีถึง 74.3% หรือ 44.5 ล้านไร่ที่อยู่
นอกเขตชลประทาน และคิดเป็นผลผลิตถึง
 65% ของปริมาณข้าวทั้งหมด และเมื่อคิดเป็น
ผลผลิตต่อไร่ การปลูกข้าวในเขตชลประทาน
จะให้ผลผลิตต่อไร่สุูงกว่านอกเขตชลประทาน
เกือบ 60% โดยเฉพาะในภาคกลางที่จะเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่ได้ถึง 51%  

3) การวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตที่สุูง
ขึ้น มีความทนทานต่อสุภาพอากาศที่กำาลัง
เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงตรงกับความต้องการ
ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน นอกจาก
นี้ การสุ่งเสุริมให้มีตลาดประกันวินาศภัยใน
ภาคเกษตรจะช่วยให้เกษตรกรมีความยืดหยุ่น
ต่อปัจจัยเสุี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
มากขึ้น  

รับมือวิกฤตอาหาร  

KKP Research มองว่าแม้ในปัจจุบันประเด็น
เรื่องวิกฤตอาหารในไทยอาจจะยังไม่น่ากังวล
เหมือนหลายประเทศในโลก แต่ในระยะยาวจาก
ความเปราะบางของภาคเกษตรไทยที่สะท้อน
ออกมาจากวิกฤตราคาปุ๋ยครั้งนี้ ทำาให้ไทยจำาเป็น
ต้องวางแผน พัฒนาและลงทุน เพื่อเตรียม
รับมือ โดยจากข้อมูล Global Food Security 
Index ของ The Economist พบว่าประเทศไทย
อยู่ในลำาดับที่ 51 จากทั้งหมด 113 ประเทศ
 โดยไทยมีคะแนนที่ดีในมิติราคาอาหารที่เข้า
ถึงได้ (Affordability) แต่ในมิติความพร้อม
ของอาหาร (Availability) มิติคุณภาพและ
ความปลอดภัย (Quality and Safety) และมิติ
ทรัพยากรธรรมชาติและความยืดหยุ่น (Natural 
Resources & Resilience) ยังได้คะแนนไม่มาก
นักสะท้อนให้เห็นว่าในภาคการเกษตรเองยัง
สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่
สูงขึ้นได้อีกมาก 



ธุนั�ค�รทิสำโก้ช่้�สำหรัฐฯ จ่อเข้้�ส่้ำภ�วะเศรษฐกิจถดถอย์ แนัะโย์กเงินัจ�กหุ้นักลุ่ัมพลัังง�นั 
เข้้�ซืี�อหุ้นัธุุรกิจไบโอเทคโนัโลัย่์ แลัะดิจิตอลัเฮลัธ์ุแคร์ หลัังพบช่้วง 8 ปีข้้�งหน้ั�  

ม่โอก�สำข้ย์�ย์ตัวส้ำงสุำด 27.7% ต่อปี 

นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ ผู้อำานวย
การอาวุโสุท่ีปรึกษาการลงทุนทิสุโก้เวลธ์
 ธนาคารทิสุโก้ จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า
 ตัวเลขดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
 หลายดัชนีกำาลังบ่งช้ีความเส่ียงท่ีเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) 
สูงข้ึน หลังจากท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ
 (Fed) ปรับข้ึนดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงถึง
 0.75% มากสุดต้ังแต่ปี 2537 ในการประชุม
เดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา และส่งสัญญาณ
ปรับดอกเบ้ียข้ึนต่อเน่ืองอีก 1.75% สู่ระดับ
 3.25 - 3.50% ณ ส้ินปีน้ี โดยการปรับข้ึน
ดอกเบ้ียในอัตราท่ีเร็ว จะทำาให้สภาวะการเงิน
 (Financial Conditions) ตึงตัวข้ึนมาก และ
ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดการเงินลดลง 

นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
สหรัฐฯ เดือนมิถุนายนได้ปรับตัวตัวลง
แตะ 98.7 จุด ซึ่งเป็นระดับตำ่าสุดนับตั้งแต่
ปี 2556 ทำาให้เริ่มเห็นภาคธุรกิจปรับลด
แรงงานให้สอดคล้องความต้องการสินค้า
ในอนาคตที่เริ่มลดลง จึงยิ่งตอกยำ้าโอกาส
เกิดเศรษฐกิจถดถอยในระยะข้างหน้า โดย
 Bloomberg Economics คาดว่า เศรษฐกิจ
จะเกิด Recession ในช่วง 2 ปีข้างหน้า เพิ่ม
ขึ้นเป็น 98% จาก 30% ในช่วงก่อนการ
ประชุม Fed เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 

นายณัฐกฤติกล่าวอีกว่า หากเศรษฐกิจ
สุหรัฐฯ เข้าสุู่ภาวะถดถอยตามที่คาด กำาไร
ต่อหุ้น (EPS) ของดัชนี S&P 500 อาจหด
ตัวถึง -25.5% โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มที่ผล
ประกอบการผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ
 เช่น กลุ่มพลังงานที่ราคานำ้ามันปรับตัวลด
ลงจากอุปสุงค์ที่หดตัว ทำาให้ผลกำาไรของ
กลุ่มนี้จึงลดลงมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ทั้งนี้
 ข้อมูลจากบลูมเบิร์กพบว่า ค่าเฉลี่ยในช่วง
วิกฤต 4 ครั้งหลังสุุด ได้แก่ วิกฤตตฟอง

สุบู่ดอทคอม หรือ "Dot-com Bubble" 
วิกฤตสุินเชื่อซับไพรม์ (Subprime 
Mortgage Crisis) วิกฤตนำ้ามัน (Oil 
Crash) และ COVID-19 กำาไรหุ้นกลุ่ม
พลังงานลดลงสุูงถึง -75.5% 
 

ขณะที่กลุ่มที่เติบโตสวนทางอย่างชัดเจน คือ
 กลุ่มเฮลธ์แคร์ (Healthcare) โดยข้อมูลใน
อดีตพบว่า ผลกำาไรของกลุ่ม Healthcare ยัง
คงเติบโตได้ดี และในระยะยาวยังเติบโตได้
อย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงกว่าภาพรวมของ
ดัชนี S&P 500 โดยเมื่อเปรียบเทียบข้อมูล
จากบลูมเบิร์กพบว่า ในช่วง 30 ปีมานี้ บริษัท
จดทะเบียน S&P 500 มีอัตราการเติบโต
ของกำาไร 6.9% ต่อปี ในขณะที่อัตรากลุ่ม
 Healthcare มีอัตราการเติบโตของกำาไร
เฉลี่ยอยู่ที่ 10.2% ต่อปี 
  
โดยธุรกิจไบโอเทคโนโลยี และ Digital 
Healthcare มีความโดดเด่นอย่างมาก
 เห็นได้จากการที่ Grand View Research 
ซึ่งคาดการณ์ว่าตลาดของไบโอเทค
 (Biotechnology) ในช่วงปี 2565 - 2573 
จะมีอัตราการเติบโต (CAGR) อยู่ที่ 13.9% 
และ Digital Healthcare จะมีอัตราการ
เติบโต (CAGR) อยู่ที่ 27.7% ต่อปี 

ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นธนาคารทิสโก้จึง
แนะนำาให้นักลงทุนขายหุ้นกลุ่มพลังงาน และ
หุ้นที่ผลประกอบการผันผวนไปตามภาวะ
เศรษฐกิจ และโยกเงินมาซื้อหุ้นกลุ่มเฮลธ์
แคร์ที่กำาไรมีโอกาสเติบโตดีแม้จะเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจถดถอย อีกทั้งผลประกอบการของ
หุ้นกลุ่มนี้มีโอกาสเติบโตอีกมากจากกระแส
เมกะเทรนด์สังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นทั่วโลก 

อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ด้าน Healthcare เป็นหนึ่ง
ในสินค้าจำาเป็นต่อการดำารงชีวิต อาทิ ยา
สามัญประจำาบ้าน วัคซีนป้องกันโรค หรือยา
รักษาโรคร้ายแรง อย่างโรคมะเร็งที่มีผู้ป่วย
เพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี และนวัตกรรมทางการ
แพทย์ด้าน Biotechnology กับ Digital 
Healthcare ที่ก้าวหน้าในปัจจุบันก็ทำาให้
ธุรกิจกลุ่มนี้จะมีอำานาจต่อรองต่อผู้บริโภค
 หรือ Bargaining Power of Buyers ค่อน
ข้างสูง และผู้บริโภคไม่สามารถหยุดการเจ็บ
ป่วยได้ 

ทั้งนี้ ศูนย์บริการเมดิแคร์และเมดิเคด
 (Centers for Medicare & Medicaid 
Services) ของสุหรัฐฯ ยังคาดการณ์ว่า
สุัดสุ่วนการใช้จ่ายทางด้านเฮลธ์แคร์ของ
สุหรัฐฯ จะยังคงอยู่ในระดับสุูงที่ประมาณ
 19.6% ของ GDP ไปจนถึงปี 2573 และ
คาดว่าในปี 2571 การใช้จ่ายทางด้านเฮลธ์
แคร์จะมีมูลค่าสุูงถึง 6.7 ล้านล้านดอลลาร์
สุหรัฐฯ เป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจกลุ่มนี้
มีการเติบโตและเกิดการควบรวมกิจการ
 (M&A) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริษัทที่มีขนาด
กลาง-เล็ก ที่มีสุิทธิบัตรยาที่ได้รับการอนุมัติ
จาก องค์การอาหารและยาสุหรัฐฯ (FDA) 
เป็นที่หมายตาจากบริษัทยาขนาดใหญ่และ
เป็นสุ่วนพลักดันให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแบบ
ก้าวกระโดด เช่น บริษัท Pfizer ผู้ผลิตยา
 Biotech ข้ามชาติยักษ์ใหญ่ที่พึ่งประกาศ
ซื้อกิจการของบริษัท Biohaven ผู้คิดค้น
นวัตกรรมยาที่ใช้ในการรักษาและป้องกัน
โรคไมเกรนอย่างยา Nurtec ODT ด้วย
จำานวนเงินสุดกว่า 11,600 ล้านดอลลาร์
สุหรัฐฯ สุ่งผลให้ราคาหุ้นของ Biohaven 
พุ่งขึ้นถึง 70% ในวันที่มีการประกาศอนุมัติ
ข้อตกลงดังกล่าว 

กูรูทิุสุโก้ เชีียร์ซืื้�อ “เฮ้ลืธ์ุแค่ร์” สูุ้เศรษฐกิจถึดถึอย

ไบโอีเทค-ด่ัจ่ตอีล็ เฮล็ธ์ุแคร์โตส่งส่ดั 27.7% ต่อีปี ี

การเงิิน
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การปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสุหรัฐ และอัตราเงินเฟ้อท่ีพุ่งข้ึนอย่างต่อเน่ือง
ตลอดช่วงไตรมาสุ 2  สุ่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยรุ่น 10 ปี (Bond Yield) ปรับสูุง
ข้ึนกว่า 100 bps. ซ่ึงสุ่งผลกระทบต่อต้นทุนการออกตราสุารหน้ีของท้ังภาครัฐและเอกชน อย่างไร

ก็ตาม มูลค่าการออกตราสุารหน้ีภาคเอกชนในช่วงคร่ึงปีท่ีผ่านมายังเพ่ิมข้ึนถึง 27% เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน  สุะท้อนถึงการเร่งระดมทุนของผู้ออกภาคเอกชนเพ่ือล็อคต้นทุนการเงิน  

จากการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบ้ียจะขยับสูุงข้ึนไปอีกในช่วงคร่ึงหลังของปี    

การออกตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาว (หุ้นกู้
) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 มีมูลค่า 660,121 
ล้านบาทคิดเป็น 64% ของมูลค่าการออกทั้งปี
 2564 หรือเป็นการออกเพิ่มขึ้น 27% จากช่วง
เดียวกันของปีที่แล้ว โดยมูลค่าการออกหุ้นกู้ในทุก
กลุ่มอันดับเครดิตเพิ่มมากขึ้น และมีอายุเฉลี่ยยาว
ขึ้นจาก 4.7 ปี เป็น 5.1 ปี และพบว่าหุ้นกู้รุ่นอายุ
ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปมีการออกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ
ในช่วง 6 เดือนแรกปีนี้  โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่
มีมูลค่าการออกสูงสุด 3 ลำาดับแรกในครึ่งปีแรก
 ได้แก่ กลุ่มพลังงาน (24%) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 
(15%) และกลุ่มปิโตร (13%) ทั้งนี้ จำานวนผู้ออกหุ้น
กู้รายใหม่ (newcomer) เพิ่มขึ้นถึง 14 บริษัทจาก 
7 บริษัทในครึ่งแรกปีที่แล้ว   

 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย
 (Government bond yield curve) ปรับตัวสูง
ขึ้นทุกรุ่นอายุ สอดคล้องกับทิศทางการพุ่งขึ้น
ของ Bond yield สหรัฐฯ จากการที่ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ได้เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ประกอบกับแรงกดดันจาก
เงินเฟ้อของไทยที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงไตรมาสสอง 
ณ สิ้นเดือนมิ.ย. 2565  Bond yield ไทยรุ่นอายุ 2 
ปี เท่ากับ 1.75% และ รุ่นอายุ10 ปี เท่ากับ 2.90% 
เป็นการปรับตัวสูงขึ้น 110 bps. และ 100 bps. 
ตามลำาดับจากสิ้นปีที่แล้ว 

ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit 
spread) ในช่วงครึ่งปีแรกของหุ้นกู้อายุ 5 ปี  กลุ่ม
อันดับเครดิต AA และ AAA มีการปรับตัวสูงขึ้น
 ส่วนอันดับเครดิตตำ่ากว่า AA มีการปรับตัวลดลง
 แต่จากการปรับขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงไตรมาสสอง ส่ง
ผลให้การออกหุ้นกู้มีต้นทุนที่สูงขึ้นจากสิ้นปีที่ผ่าน
มา และสูงกว่าระดับก่อนเกิดโควิด โดยหุ้นกู้อายุ
 5 ปี กลุ่มอันดับเครดิต AAA, AA, A, BBB+ และ
 BBB มีต้นทุนดอกเบี้ยโดยเฉลี่ย ณ สิ้นเดือน มิ.ย
. 2565 ที่ 3.09%, 3.37%, 3.61%, 4.89% และ
 5.35% ตามลำาดับ  

กระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศ (Fund flow) ใน
ช่วง 2 เดือนแรกของปี นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อ
สุทธิตราสารหนี้ไทยอย่างต่อเนื่อง แต่พลิกกลับ
เป็นขายสุทธิหลังการเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน 
ก่อนที่จะเริ่มทยอยกลับเข้าซื้อ 

ในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม อย่างไรก็ตามนัก
ลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นการขายสุทธิอีก
ครั้งในเดือนมิถุนายนภายหลังการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายถึง 0.75% ของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ  ทำาให้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 
กระแสเงินลงทุนต่างชาติลดลงสุทธิ 5,175 ล้าน
บาท โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565  นักลงทุน
ต่างชาติมียอดถือครองตราสารหนี้ไทยเท่ากับ
 1.03 ล้านล้านบาท คิดเป็น 7% ของมูลค่าคงค้าง
ตลาดตราสารหนี้ไทย โดยมีอายุเฉลี่ยของตราสาร
หนี้ที่ถือครอง 8.4 ปี 

ทั้งนี้ ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ
 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กล่าว
ว่า ด้วยมูลค่าการออกหุ้นกู้ระยะยาวในครึ่งปี
แรกแล้วกว่า 6 แสนล้านบาท ประกอบกับส่วน
ที่จะออกเพื่อทดแทนรุ่นที่ครบกำาหนดไถ่ถอนใน
ครึ่งหลังของปี ทำาให้คาดว่ามูลค่าการออกหุ้นกู้
ระยะยาวในปีนี้จะทะลุ 1 ล้านล้านบาทได้เป็นปีที่
สาม โดยมีโอกาสทำาสถิติการออกสูงสุดใหม่หาก
เศรษฐกิจไทยมีทิศทางการฟื้นตัวที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

ในโอกาสนี้  ดร. สมจินต์ ศรไพศาลได้เปิดเผยถึง
ทิศทางการดำาเนินงานของสมาคมในระยะ 2 ปี
แรก (2565-2566) ของการเข้ารับตำาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการว่า  จะอยู่ภายใต้แนวคิด “เสริม
สร้าง ยกระดับ ขับเคลื่อน” ได้แก่ การเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของผู้ร่วมตลาด  ยกระดับสู่ความ
เป็นเลิศในการพัฒนาบริการข้อมูลอย่างครบวงจร
ของสมาคม และขับเคลื่อนด้านความรู้และการ
ศึกษาของผู้ร่วมตลาด  รวมถึงส่งเสริมด้าน ESG 
เพื่อมุ่งไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาด
ตราสารหนี้  ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. เสุริมสุร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ร่วมตลาด
 (Empowerment) ผ่านการนำาเทคโนโลยีมา
ผสุานกับองค์ความรู้ของสุมาคม ต่อยอดเป็น
นวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ร่วมตลาดมีเครื่องมือที่มี
ประสุิทธิภาพในการลงทุนและระดมทุน ตอบ
สุนองความต้องการของผู้ร่วมตลาด  เช่น 

1) MeBond Mobile application สำาหรับนัก
ลงทุนบุคคลในการติดตามข้อมูลลงทุนในตราสาร

หนี้ บันทึกพอร์ตลงทุน ติดตามการรับรายได้
ดอกเบี้ย วันครบกำาหนด ข้อมูลตราสารหนี้ออก
ใหม่ และข่าวสารของตลาดตราสารหนี้ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว   

 2) E-Book Building platform สำาหรับผู้จัด
จำาหน่ายตราสารหนี้ ในการสำารวจความต้องการ
ซื้อตราสารหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำาหนด
อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ  

 3) Smart Funding Solution สำาหรับผู้
ออกตราสารหนี้ใช้ในการบริหารจัดการการชำาระ
ดอกเบี้ยและเงินต้น วิเคราะห์ต้นทุนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ สมาคมจะจัดเวที (Market 
Dialogue) รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมตลาด (
ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้จัดจำาหน่าย ผู้ค้าตราสารหนี้
 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ลงทุน) เพื่อร่วมกันพัฒนา
เครื่องมือใหม่ๆ ที่จะช่วยในการลงทุน และสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติในตลาดที่เหมาะสมอย่างต่อ
เนื่อง   

2. ยกระดับสุู่ความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์ข้อมูล
ตราสุารหนี้ไทย (Excellence) โดยพัฒนา
ศักยภาพในการเป็นศูนย์ข้อมูลตราสุารหนี้อย่าง
ครบวงจร ได้แก่ ข้อมูลตราสุารหนี้ที่ครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออก
ตราสุารหนี้ที่มีประสุิทธิภาพเพื่อการตัดสุินใจของ
นักลงทุน   ข้อมูลราคาตราสุารหนี้อ้างอิง (MTM) 
ที่ครอบคลุม และเชื่อถือได้  และจะดำาเนินการ
พัฒนาข้อมูล/เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์การลงทุน
อย่างต่อเนื่อง 

3. ขับเคลื่อนตลาดตราสุารหนี้สุู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Education) ผ่านการเผยแพร่ความรู้แก่
ผู้ร่วมตลาดทุกกลุ่ม ทั้งนักลงทุนทั่วไป และผู้
ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน  โดยการพัฒนาช่อง
ทางการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning Platform) 
ช่องทางโซเชียลมีเดีย การจัดอบรมสุัมมนาใน
หลักสุูตรใหม่ๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลา
กรผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดตราสุารหนี้  การจัด
ทำาบทศึกษาวิจัยในประเด็นที่นำาไปสุู่การพัฒนา
ตลาด  นอกจากนี้สุมาคมจะสุ่งเสุริมความรู้ด้าน
 ESG และสุนับสุนุนให้มีการออกตราสุารหนี้เพื่อ
ความยั่งยืน (ESG bond) เพื่อนำาไปสุู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนของตลาดตราสุารหนี้

ThaiBMA  เผยH1/65 เอกชีนออกหุ้นกู้ 660,121 ล้ืานบาทุ

ค่ดัเป็ีน 64% ข้อีงม่ล็ค่าการอีอีกท่�งปี ี64 ห่ร้อี
เพ่ิ่�มขึ้�น 27% จากช่ื่ว่งเดีัยว่ก่นปีทีี�แล้็ว่  

การเงิิน
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Siam City Cement (SCCC) 
ผลประกอบการ 2Q65
จะประคองตัว Results Preview 

หุ้นมีมูลค่าถูก P/E11.3เท่า EV/EBITDA
 7.4 เท่า คงแนะนำา ซื้อ  

กำ�ไร์ปกติ 2Q65 ค�ดปร์ะคองตัวั 985 ล��นำบ�ท 
(-36%QoQ, +27%YoY) เติบโตจ�กปีก่อนำจ�กร์�ค�ข�ย
ป้นำซึ่่เมนำต์ท่�ปร์ับข่�นำ  แนำวัโนำ�มปี2565ค�ดจะปร์ะคอง
ตัวัได�จ�กก�ร์ปร์ับร์�ค�ข�ยข่�นำและเพิ�มปร์ะสำิทธุิภ�พ
 ลดต�นำทุนำ ท่�มกล�งต�นำทุนำพลังง�นำท่�ปร์ับข่�นำ  SCCC 
ม่ฐ�นำะก�ร์เงินำแข็งแกร์่งหนำ่�สำุทธุิต่อทุนำตำ�� 0.4เท่�  ม่
กร์ะแสำเงินำสำด EBITDA สำ้ง 8.4 พันำล��นำบ�ท  ร์�ค�ซึ่่�อ
ข�ย P/E ตำ�� 11.3 เท่�  EV/EBITDA 7.4 เท่� P/BV 1.2 
เท่�  และ อัตร์�เงินำปันำผู้ลตอบแทนำ 5.3%  เร์�ปร์ะเมินำ
ร์�ค�เป้�หม�ยบนำฐ�นำค่�เฉีล่�ย 10 ปี Forward P/E – 
0.5SD = 15x ได�เท่�กับ 200 บ�ท เร์�คงแนำะนำำ� ซึ่่�อ    

ค�ดผู้ลปร์ะกอบก�ร์2Q65จะปร์ะคองตัวั  

SCCC จะปร์ะก�ศงบ2Q65ในำวัันำท่� 26 ก.ค. นำ่�  เร์�
ปร์ะเมินำกำ�ไร์ปกติ 985 ล��นำบ�ท เติบโตจ�กปีก่อนำ
 27%YoY ในำขณะท่�ลดลงจ�กไตร์ม�สำก่อนำ 36%QoQ  
แต่ถื��ร์วัมข�ดทุนำจ�กอัตร์�แลกเปล่�ยนำค�ด 185 ล��นำ
บ�ท จ�กก�ร์อ่อนำค่�เงินำปร์ะเทศศร์่ลังก� จะม่กำ�ไร์สำุทธุิ
เท่�กับ 800 ล��นำบ�ท ทร์งตัวัจ�กไตร์ม�สำก่อนำ  แต่ลด
ลงจ�กปีก่อนำ 46% ซึ่่�งปีก่อนำม่ร์�ยก�ร์ท�งภ�ษ่บวัก
กลับ 690 ล��นำบ�ท  ยอดข�ยค�ด 10,955 ล��นำบ�ท
 เติบโตจ�กปีก่อนำ 9%YoY หลักๆม�จ�กร์�ค�ข�ยท่�ปร์ับ
ตัวัสำ้งข่�นำ ในำขณะท่�ลดลงจ�กไตร์ม�สำก่อนำ 13%QoQ 
จ�กผู้ลของฤด้ก�ล  อัตร์�กำ�ไร์ขั�นำต�นำค�ด 30.3% ด่ข่�นำ
จ�กปีก่อนำ 28.6% จ�กร์�ค�ข�ยท่�ปร์ับข่�นำ ชีดเชียต�นำทุนำ
ถื่�นำหินำท่�ปร์ับข่�นำ  แต่ลดลงจ�กไตร์ม�สำก่อนำ 31.4% ซึ่่�ง
เป็นำชี่วังไฮซึ่่ซึ่ั�นำ   
 

ปี2565ค�ดกำ�ไร์ปกติปร์ะคองตัวั แม�กำ�ไร์สำทุธุจิะตดิลบสำง้  

ปี 2565 SCCC ได�เผู้ชีิญ่กับอุปสำร์ร์คต�นำทุนำพลังง�นำ
ท่�ปร์ับข่�นำ โดยเฉีพ�ะถื่�นำหินำ  ดังนำั�นำ SCCC พย�ย�ม
ปร์ับร์�ค�ข�ยข่�นำเฉีล่�ยปร์ะม�ณ 6-7 เหร์่ยญ่/ตันำ หร์่อ
 ปร์ะม�ณ 200 บ�ท/ตันำ เพ่�อร์ักษ�อัตร์�กำ�ไร์ขั�นำต�นำ  
โดย SCCC ม่ก�ร์ล็อกถื่�นำหินำร์องร์ับปร์ะม�ณ 70-80% 
ท่�จะใชี�ทั�งปี  ร์วัมถื่งก�ร์เพิ�มปร์ะสำิทธุิภ�พลดต�นำทุนำ และ
 ใชี�เชี่�อเพลิงทดแทนำม�กข่�นำ  เร์�ปร์ะเมินำอัตร์�กำ�ไร์
ขั�นำต�นำปีนำ่�จะปร์ับลดลงไม่ม�ก 29.8% เท่ยบกับปีก่อนำ
 30.6% ในำขณะท่�ยอดข�ยค�ดจะได�แร์งหนำุนำจ�กร์�ค�
ข�ยท่�ปร์ับข่�นำปร์ะม�ณ 8-10% ทำ�ให�ยอดข�ยปีนำ่�ค�ดจะ
เท่�กับ 46,176 ล��นำบ�ท เติบโต 10.8%  โดยม่กำ�ไร์ปกติ
 3,970 ล��นำบ�ท เติบโตเล็กนำ�อย 5%YoY แต่ผู้ลของ
ก�ร์ข�ดทุนำในำอัตร์�แลกเปล่�ยนำในำคร์่�งปีแร์กปร์ะม�ณ
 800-900 ล��นำบ�ท จะทำ�ให�ม่กำ�ไร์สำุทธุิ 3,241 ล��นำ
บ�ท ลดลง 24%YoY    

อุตสำ�หกร์ร์มป้นำซึ่่เมนำต์ม่ศักยภ�พจะเติบโตต�มก�ร์
ลงทุนำร์วัม  

ธุนำ�ค�ร์แห่งปร์ะเทศไทยปร์ะเมินำก�ร์ลงทุนำของภ�ค
ร์ัฐบ�ล/เอกชีนำ ปี 2565 จะเติบโต 4.2%/4.7% ปี2566
 จะเติบโต 4.4%/4.8%  สำำ�หร์ับปร์ะเทศเวั่ยดนำ�ม
 Maybank Research ปร์ะเมินำก�ร์ลงทุนำร์วัม ปี
 2565/66 จะเติบโต 8.5%/8.5%  ค�ดจะชี่วัยหนำุนำให�
ยอดข�ยของ SCCC ในำไทยและเวั่ยดนำ�มม่ศักยภ�พจะ
เติบโตในำอนำ�คต   

Surachai Pramualcharoenkit 
surachai.p@maybank.com 
(66) 2658 6300 ext 1470 

บล.เมย์์แบงก์ : SCCC
คงแนะนำ�ซ้ื้�อ  ประเมิินร�ค�เป้�หมิ�ย 200 บ�ท 
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บล.เมย์์แบงก์ : Thailand Banks
คงมุิมิมิอง บวก หุ�นเด่่น KBANK, KTB & KKP 

Thailand Banks 
คาดกำาไร 2Q65 โตแกร่ง YoY   
คงมุมมอง บวก หุ้นเด่น KBANK, KTB & KKP 

เร์�ค�ดว่ั�หุ�นำกลุ่มธุนำ�ค�ร์จะ outperform ดัชีน่ำ
 SET ในำปี 2565 จ�กผู้ลปร์ะกอบก�ร์ท่�ด่ข่�นำ เร์�
เช่ี�อว่ั�กิจกร์ร์มท�งเศร์ษฐกิจท่�กลับม�ได�ทยอยเพิ�ม
ร์�ยได�ของครั์วัเร่์อนำและน่ำ�จะชีดเชียผู้ลกร์ะทบจ�ก
เงินำเฟ้อท่�ส้ำงจ�กร์�ค�นำำ��มันำและร์�ค�อ�ห�ร์ได� Top 
Picks ยังคงเป็นำ KBANK, KTB และ KKP โดย
ค�ดว่ั� KBANK และ KTB จะได�รั์บปร์ะโยชีน์ำจ�ก
อัตร์�ดอกเบ่�ยข�ข่�นำและเห็นำศักยภ�พในำก�ร์ปลด
ล็อกม้ลค่�ในำบริ์ษัทย่อยของ KBANK เร์�ยังชีอบ
 KKP ท่�ม่ก�ร์เติบโตของร์�ยได�ท่�แข็งแกร่์ง คุณภ�พ
สิำนำทรั์พย์ด่ข่�นำ และ valuation ท่�น่ำ�สำนำใจ 
 
คาดกำาไร 2Q65 โต 17% YoY 

เร์�ค�ดวั่�ธุนำ�ค�ร์ทั�ง 7 แห่งท่�เร์�วัิเคร์�ะห์จะร์�ยง�นำ
ผู้ลปร์ะกอบก�ร์ 2Q65 ร์วัมกันำท่� 4.17 หม่�นำล��นำบ�ท
 เพิ�มข่�นำ 17% YoY (จ�ก NII ท่�สำ้งข่�นำและต�นำทุนำสำินำ
เชี่�อท่�ลดลง) แต่ลดลง 6% QoQ (เนำ่�องจ�ก opex 
และต�นำทุนำสำินำเชี่�อท่�สำ้งข่�นำ) KKP ม่แนำวัโนำ�มท่� EPS จะ
เติบโตแข็งแกร์่งท่�สำุดท่� 30% YoY จ�กสำินำเชี่�อและ
 NII ท่�โตแร์ง ขณะท่�ต�นำทุนำสำินำเชี่�อลดลง ทั�งนำ่� สำินำเชี่�อ
โดยร์วัมม่แนำวัโนำ�มเติบโต QoQ นำำ�โดย KKP และ
 KBANK ขณะท่� NIM ม่แนำวัโนำ�มทร์งตัวั QoQ สำ่วันำ
 Non-NII ค�ดวั่�จะลดลง 10% YoY เนำ่�องจ�กผู้ลก
ร์ะทบจ�กฐ�นำท่�สำ้งของค่�ธุร์ร์มเนำ่ยมตล�ดทุนำ ในำ
แง่บวัก PPoP ม่แนำวัโนำ�มทร์งตัวั YoY และ QoQ ในำ 
2Q65 นำำ�โดย KKP และ TTB 

NPLs ม่แนำวัโนำ�มเพิ�มข่�นำ แต่ต�นำทุนำสำินำเชี่�อค�ดวั่�จะ
ลดลง 

เร์�ค�ดวั่�อัตร์�สำ่วันำ NPL ของกลุ่มธุนำ�ค�ร์จะเพิ�มข่�นำ
 6bps QoQ เป็นำ 4.06% ในำไตร์ม�สำ 2/65 เนำ่�องจ�ก
สำินำเชี่�อในำโคร์งก�ร์บร์ร์เท�หนำ่�บ�งสำ่วันำกล�ยเป็นำ
 NPLs อย่�งไร์ก็ต�ม ค�ดวั่�ต�นำทุนำสำินำเชี่�อจะลดลง
 126bps ในำ 2Q65 จ�ก 161bps ในำ 2Q64 ทั�งนำ่�
 เร์�ไม่ค่อยกังวัลปร์ะเด็นำคุณภ�พสำินำทร์ัพย์ม�ก
นำัก เนำ่�องจ�กธุนำ�ค�ร์ไทยม่ NPL coverage สำ้งถื่ง
 167% โดยเฉีล่�ย ณ สำิ�นำ 1Q65 เนำ่�องจ�กนำโยบ�ยก�ร์
กันำสำำ�ร์องล่วังหนำ��ในำชี่วังไม่ก่�ปีท่�ผู้่�นำม� เร์�ปร์ะเมินำ
วั่�ก�ร์ฟื้นำตัวัของเศร์ษฐกิจจะม่แร์งกร์ะตุ�นำในำไตร์ม�สำ
 4/65 โดยก�ร์ยกเลิกก�ร์จำ�กัดก�ร์จ่�ยเงินำปันำผู้ล
ของธุนำ�ค�ร์และกำ�หนำดให�ต�องชีำ�ร์ะค่�ธุร์ร์มเนำ่ยม
 FIDF ปกติท่� 46bps ในำปีหนำ��ตอกยำ��มุมมองของ
เร์�วั่�ธุนำ�ค�ร์แห่งปร์ะเทศเห็นำแนำวัโนำ�มเศร์ษฐกิจท่�ด่
ข่�นำ และธุนำ�ค�ร์ทุกแห่งม่สำินำทร์ัพย์คุณภ�พในำเกณฑ์
ด่ 

ไม่กังวลประเด็นคุณภาพสุินทรัพย์ เนื่องจาก
ธนาคารไทยยังแกร่ง 

เร์�ค�ดวั่�กำ�ไร์ของกลุ่มธุนำ�ค�ร์จะเติบโต 14% YoY 
ในำปีนำ่�จ�กต�นำทุนำสำินำเชี่�อท่�ลดลง นำักลงทุนำจะเนำ�นำท่�
คุณภ�พสำินำทร์ัพย์ในำไตร์ม�สำ 2/65 เนำ่�องจ�กสำินำเชี่�อ
บ�งสำ่วันำจะออกจ�กโคร์งก�ร์บร์ร์เท�หนำ่� เร์�เชี่�อวั่�
 NPLs จะเพิ�มข่�นำท่ละนำ�อยและค�ดวั่�จะไม่ม่ก�ร์เพิ�ม
ข่�นำอย่�งร์ุนำแร์งเนำ่�องจ�กธุนำ�ค�ร์สำ�ม�ร์ถืบร์ิห�ร์ 
NPL ได�เม่�อเวัล�ผู้่�นำไป เร์�มองวั่�ธุนำ�ค�ร์ขนำ�ดใหญ่่
ของไทยยังคงแข็งแกร์่ง เนำ่�องจ�กสำ�ม�ร์ถืปลดล็อก
ม้ลค่�จ�กบร์ิษัทย่อยได�เชี่นำ ธุุร์กิจสำินำเชี่�อท่�ไม่ม่หลัก
ปร์ะกันำ ก�ร์บร์ิห�ร์สำินำทร์ัพย์ ปร์ะกันำชี่วัิต และธุุร์กิจ
หลักทร์ัพย์ในำร์ะยะย�วั 
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บล.ดีีบีเอส่ วิิคเคอร์์ส่ : ADVANC

แนะนำ�ซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 250.00 บ�ท

Company Update 
ADVANC คำาแนะนำา: ซ้ือ 
ราคาปิด 200.00 บาท ราคาพ้ืนฐาน 250.00 บาท 
ซ้ือ  TTTB ข้ึนเป็นเบอร์ 2 เน็ตบ้านทันที 

• บร์ิษัทได�ตัดสำินำใจเข��ซึ่่�อ (Acquiring) หุ�นำ
 TTTBB ซึ่่�งเป็นำอันำดับ 2 ของตล�ดอินำเตอร์์เนำ็ต
บ��นำ ปร์ะเภท boadbandในำสำัดสำ่วันำเก่อบ 
100% อ่กทั�งได�วั�งแผู้นำซึ่่�อกองทุนำฯ JASIF 
โดยเข��ไปถื่อในำสำัดสำ่วันำ 19% สำร์ุปค่อ สำำ�หร์ับด่
ลนำ่�จะได�ม่เงินำลงทุนำท่�ใชี�ไปทั�งสำิ�นำร์�วั 32.4 พันำ
ล��นำบ�ทท่เด่ยวั 

• สำำ�หร์ับแผู้นำก�ร์จัดห�เงินำทุนำ จะม�จ�กก�ร์
ก่อหนำ่�เพิ�ม (debt financing) สำำ�หร์ับสำัดสำ่วันำ
 net debt/EBITDA จะเพิ�มข่�นำเป็นำ 2.5x หลัง
ร์�ยก�ร์ซึ่่�อหุ�นำคร์ั�งนำ่�สำำ�เร์็จ 

• ข�อด่สำำ�หร์ับก�ร์ซึ่่�อหุ�นำคร์ั�งนำ่�ค่อ บร์ิษัทจะ

ม่สำ่วันำคร์องตล�ดในำธุุร์กิจ อินำเตอร์์เนำ็ตบ��นำ
 ปร์ะเภท boadband ในำสำัดสำ่วันำม�กถื่ง 35% 
ถื่อวั่�เพิ�มข่�นำอย่�งก��วักร์ะโดด ถื่อเป็นำอันำดับ 2 
ในำอุตสำ�หกร์ร์ม และห�กเท่ยบกับอันำดับหนำ่�ง
ค่อ TRUEซึ่่�งม่สำ่วันำคร์องตล�ดอย้่ท่�ร์ะดับ 38% 

• คงคำ�แนำะนำำ� ซึ่่�อ สำำ�หร์ับ ADVANC ด�วัยร์�ค�
พ่�นำฐ�นำ 250.00 บ�ท ซึ่่�งปร์ะเมินำด�วัยวัิธุ่ DCF 
ร์�ค�ปิดม่สำ่วันำเพิ�มได�อ่กท่� 25% ด��นำค�ดก�ร์ณ์
อัตร์�ผู้ลตอบแทนำเงินำปันำผู้ลปีนำ่�อย้่ในำเกณฑ์นำ่�
พอใจท่� 3.8% ทั�งนำ่�เร์�ยังไม่ได�นำำ�ผู้ลด่จ�กด่ลนำ่�
เข��ไวั�ในำปร์ะม�ณก�ร์ แต่ร์อให�ขั�นำต�อนำก�ร์ซึ่่�อม่
ควั�มค่บหนำ��ต�มแผู้นำเสำ่ยก่อนำ เพ่�อท่�จะได�ร์ับ
ข�อม้ลเพิ�มเติม

นักวิเคราะห์ : จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล : 
chanpens@th.dbs.com : Tel. 02 857 7824 
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บล.ดีีบีเอส่ วิิคเคอร์์ส่ :  BH
แนะนำ�ซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 190 บ�ท

BH คำาแนะนำาซ้ือ 
ราคาปิด 181 บาท ราคาพ้ืนฐาน 190 บาท 
คนไข้ไทยและต่างชาติฟ้ืนตัวดี...คาดกำาไรปี 22F โตกว่าเท่าตัว 

นักวิเคราะห์: ศศิกานต์ อุดมเวศย์ : sasikarnu@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833 

• BH ค�ดว่ั�คนำไข�ต่�งชี�ติจะฟ้ืนำตวััดห่ลังโควัดิคลค่�
 ล�ย โดยเฉีพ�ะคนำไข�จ�กตะวัันำออกกล�งและ CLMV 
โดยร์�ค�นำำ��มันำท่�เพิ�มเป็นำทำ�ให�คนำไข�ตะวัันำออกกล�งม่
โอก�สำเข��ม�ท่�ร์.พ.ม�กข่�นำ ทั�งน่ำ�คนำไข�ตะวัันำออกจ�กโดย
หลักม�จ�ก UAE, ค้เวัต, ก�ต�ร์์, บ�ร์์เร์นำ และโอม�นำ
 ส่ำวันำคนำไข� CLMV ส่ำวันำใหญ่่ม�จ�กเม่ยนำม�, กัมพ้ชี�
 และบังคล�เทศสำำ�หรั์บท่�จะขย�ยต่อไปค่อ คนำไข�จ�ก
เว่ัยดนำ�ม และซึ่�อุดิอ�ร์ะเบ่ย 

• ทำ�ไม? คนำไข�ตะวัันำออกกล�งเล่อก BH จุดสำ �คัญ่
ค่อ คุณภ�พของก�ร์ให�บร์ิก�ร์ท�งก�ร์แพทย์ แพทย์
ท่�ม่ควั�มสำ�ม�ร์ถืและปร์ะสำบก�ร์ณ์สำ้ง สำิ�งแวัดล�อม
ในำร์.พ.ร์ะดับ 6 ด�วั และอัตร์�ค่�บร์ิก�ร์ท่�สำมเหตุผู้ล
 ซึ่่�งท�งร์.พ.ต�องใชี�เวัล�ในำก�ร์สำร์��งควั�มเชี่�อมั�นำให�กับ
คนำไข� ร์วัมถื่งม่ Referral offices ท่�ชี่วัยแนำะนำำ� แพทย์
และร์.พ.ให�กับคนำไข�ด�วัย 

• ผู้ลกร์ะทบจ�กร์อมฎอนำต่อร์�ยได� 2Q22F ผู้้�บร์ิห�ร์
ม่มุมมองบวักต่อผู้ลปร์ะกอบก�ร์ 2Q22F และกล่�วัวั่�
ร์อมฎอนำม่ผู้ลกร์ะทบจำ�กัด เพร์�ะ Pent-up demand 
แข็งแกร์่ง และม�ร์์จิ�นำด่ข่�นำจ�กร์�ยได�ท่�เพิ�ม ร์วัมถื่ง 
Economyof scale 

• ผู้้�บร์ิห�ร์ปร์ะเมินำวั่�คนำไข�ไทยจะเพิ�มขนำ่� ทัง�ร์ะยะสำั�นำ
และร์ะยะย�วั โดยเฉีพ�ะท่�เข��ม�ทำ�ทร์่ทเมนำต์ในำโร์งซึ่ับ

ซึ่�อนำเชี่นำ Oncology และ Cardiology เป็นำต�นำ ร์วัมถื่ง
คนำไข� Expatซึ่่�งร์.พ.ก �ลังขย�ยคนำไข�ชี�วัจ่นำ 

• แผู้นำลงทุนำ : ม่แผู้นำลงทุนำ 500-700 ล��นำบ�ทในำปีนำ่�
 สำ่วันำแผู้นำลงทุนำ 5 ปีใชี�เงินำลงทุนำ 12.7 พันำล��นำบ�ท ซึ่่�ง
ร์วัมก�ร์สำร์��งร์.พ.เพชีร์บุร์่ม้ลค่� 9.3 พันำล��นำบ�ทในำปี 
2026, แคมปัสำ, อ�ค�ร์จอดร์ถื ฯลฯ 

• ฟื้นำตวััแข็งแกร์่ง โดยในำ 1Q22 ร์�ยได�คนำไข�ไทยสำ้ง
กวั่�ก่อนำโควัิด 24% และร์�ยได�คนำไข�ต่�งชี�ติ 70% ของ
ก่อนำโควัิด (1Q19) ก�ร์ให�สำ่วันำลดนำ�อยลงเป็นำ 13.7% ในำ
 1Q22 (จ�ก 17.6% ในำ 4Q21) ผู้้�บร์ิห�ร์ค�ดวั่�สำ่วันำลด
จะนำ�อยลงและท �ให�ม�ร์์จิ�นำด่ข่�นำ 

• ค�ดก �ไร์สำุทธุิ 2Q22F เติบโต YoY จ�กร์�ยได�เพิ�ม
ข่�นำแข็งแกร์่งจ�กคนำไข�ต่�งชี�ติ, ม�ร์์จิ�นำสำ้งข่�นำ, สำ่วันำลด
นำ�อยลงและเดินำหนำ��ลดต�นำทุนำ (BH ตั�งเป้�ลดต�นำทุนำ 
173 ล��นำบ�ทในำปี22Fซึ่่�งปี 21 ลดได�246 ล��นำบ�ท) 

• คงคำ�แนำะนำำ�ซึ่่�อ ร์�ค�พ่�นำฐ�นำ 190 บ�ท โดยค�ดวั่�
กำ�ไร์สำุทธุิปี 22F จะเติบโต +123% เป็นำ 2.85 พันำล��นำ
บ�ทและปี 23Fเพิ�ม +40% สำ้่ร์ะดับก่อนำโควัิดท่� 3.98 
พันำล��นำบ�ท 
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บล.ดีีบีเอส่ วิิคเคอร์์ส่ : JASIF
 แนะนำา  Fully Valued (เดิมู ถืึอ) ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 8.40 บาทุ 

JASIF คำาแนะนำา : Fully Valued (เดิม ถือ) 
ราคาปิด 9.10 บาท ราคาพื้นฐาน 8.40 บาท (เดิม 9.00 บาท) 
เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ 

นักวิเคราะห์: Thailand Research Team
จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล 

• ปรั์บลดคำ�แนำะนำำ�เป็นำเชิีงลบค่อ เต็ม
ม้ลค่� (Fully Valued) จ�กเดิม ถ่ือและ
ได�ปรั์บลดร์�ค�พ่�นำฐ�นำใหม่ลงม�เป็นำ
เพ่ยง 8.40 บ�ท จ�กเดิมท่� 9.00 บ�ท 

• ต�มแผู้นำแล�วัก�ร์ปร์ับเปล่�ยนำสำัญ่ญ่�
เชี่�ใหม่ จะทำ�ให�กร์ะแสำร์�ยได�ค่�เชี่�
เร์ิ�มลดลงตั�งแต่ปี 2566 เพ่�อแลกกับ
ก�ร์ขย�ยอ�ยุสำัญ่ญ่�เชี่�หลักไปอ่ก
 6 ปี ดังนำั�นำม่โอก�สำท่�เงินำปันำผู้ลจะลด
นำ�อยลง ห�กเท่ยบจ�กเดิม ค่อค�ดวั่� ปี
 65Fอัตร์�ผู้ลตอบแทนำปันำผู้ลเป็นำ 10.4% 
แต่พอปี 66F-74F จะลดลงเป็นำเพ่ยง

 6.4-6.5% และปี 75F-80F เป็นำ 7.1-
8.0% 
 
• ข�อด่ค่อ ผู้้�เชี่�ร์�ยใหม่ ซึ่่�งก็ค่อ
 ADVANC จะม่ควั�มเสำ่�ยงด��นำก�ร์ชีำ�ร์ะ
เงินำท่�ลดตำ��ลงกวั่�ร์�ยเดิม 

• ฝ่�ยวัิจัยฯ เห็นำวั่� เร์�ยังม่ควั�มชี่�นำ
ชีอบพ่�นำฐ�นำของ DIF ม�กกวั่� JASIF ในำ
ปร์ะเด็นำของอัตร์�ผู้ลตอบแทนำเงินำปันำผู้ล
และร์ะดับ IRR 
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บล.ดีีบีเอส่ วิิคเคอร์์ส่ : PTTEP
แนะนำ�ซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 210 บ�ท

PTTEP คำาแนะนำาซื้อ 
ราคาปิด 159 บาท ราคาพื้นฐาน 210 บาท (เดิม 194 บาท) 
คาดกำาไร 2Q22F โตก้าวกระโดด YoY...แนวโน้มแข็งแกร่ง 

นักวิเคราะห์ : ดุลเดช บิค : 
duladethb@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833 

• ปัจจัยหนุำนำร์�ค�นำำ��มนัำ ดิบ ค่อ 1) สำงคร์�ม
รั์สำเซ่ึ่ย-ย้เคร์นำย่ดเย่�อ, 2) EU ม่แนำวัโนำ�มจะ
แบนำก�ร์ซ่ึ่�อนำำ��มันำจ�กรั์สำเซ่ึ่ยเพิ�มเติม, 3) 
อุปสำงค์นำำ��มันำเพิ�มหลังเปิดปร์ะเทศ, 4) ร์ะดับ
สำต็อกนำำ��มันำดิบปร์ะเทศกลุ่ม OECD อย่้ในำ
ร์ะดับตำ��, 5)ลิเบ่ยและเอกวั�ดอร์์ส่ำงออกนำำ��มันำ
ได�นำ�อยลงจ�กปัจจัยในำปร์ะเทศ, 6) ท่�ปร์ะชุีม
 G7 ชัีกจ้งให�จ่นำและอินำเด่ยลดก�ร์ซ่ึ่�อนำ ��มันำ
จ�กรั์สำเซ่ึ่ย 

• ค�ดกำ�ไร์สำุทธุิ 2Q22F โต +186%YoY และ
 +94%QoQ เป็ นำ 20.4 พันำล��นำบ�ท จ�กท่�
ค�ดวั่� 1) ร์�ค�ข�ยเฉีล่�ยสำ้งข่�นำ +33%YoY, 
+9%QoQ เป็นำ 6.18 US$/boe, 2) ปร์ิม�ณ
ข�ยเพิ�มข่�นำ +6%YoY, +10%QoQ สำ้่ 4.7 แสำนำ
บ�ร์์เร์ลต่อวัันำ และ 3) ข�ดทุนำทำ�ปร์ะกันำควั�ม

เสำ่�ยงนำ�อยลงเป็นำ -1.4 พันำล��นำบ�ท 
(จ�ก -3.9 พันำล��นำบ�ทในำ 2Q21และ -8.1 พันำ
ล��นำบ�ทในำ 1Q22) ด��นำ Norm profit งวัด 
2Q22F ปร์ะเมินำไวั�ท่� 21.8 พันำล��นำบ�ท เติบโต 
+97%YoY,+16%QoQ 

• คงคำ�แนำะนำำ�ซึ่่อ� PTTEP และยังคงให�เป็นำ
 Top pick ของกลุ่มพลังง�นำ เร์�ปร์ับเพิ�ม
ค�ดก�ร์ณ์กำ�ไร์สำุทธุิปี 22F23F เพิ�ม +25% 
และ +11% สำะท�อสำมมติฐ�นำร์�ค�นำำ��มันำดิบ 
BRENT ท่� 107 และ 95 US$/bbl (เดิม 95 
และ 85US$/bbl) ร์�ค�พ่นำ� ฐ�นำปร์ับข่�นำ เป็นำ 
210 บ�ท (จ�กเดิม 194 บ�ท) ปร์ะเมินำด�วัยวัิธุ่ 
DCF (WACC 11.69%, TG1%) 
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บล.ดีีบีเอส่ วิิคเคอร์์ส่ : SAPPE 
แนะนำ� ซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 39.50-43.00 บ�ท 

SAPPE คำาแนะนำา : ซ้ือ 
ราคาปิด 37.25 บาท ราคาพ้ืนฐาน 39.50-43.00 บาท 

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: สุมบัติ เอกวรรณพัฒนา 
: sombata@th.dbs.com : Tel. 02 857 7835 

แนวโน้มผลประกอบการเด่น 

ค�ดผู้ลปร์ะกอบก�ร์ 2Q65F สำดใสำ ทำ� New 
High ม่โอก�สำจะเติบโตได�ร์�วั 25-30% y-o-y 
เนำ่�องจ�กม่คำ�สำั�งซึ่่�อเคร์่�องด่�มเพิ�มจ�กล้กค��ในำ
กลุ่ม EU และตะวัันำออกกล�ง ขณะท่�คำ�สำั�งซึ่่�อ
จ�กปร์ะเทศสำ่งออกหลัก เชี่นำ เก�หล่ ฟิ ลิปปินำสำ์
และอินำโดนำ่เซึ่่ย ก็ม่คำ�สำั�งซึ่่�อด่ม�อย่�งต่อเนำ่�อง
 โดยก�ร์ใชี�อัตร์�กำ�ลังก�ร์ผู้ลิตสำ้งเป็นำพิเศษร์�วั
 80% จ�กปัจจัยฤด้ก�ล ซึ่่�งค่�เฉีล่�ยตลอดปี65F 
อย้่ท่�ร์�วั 75-77% 

เงินำบ�ทท่�อ่อนำม�กชี่วัยหนำุนำ ตั�งแต่ต�นำปีถื่ง
ปัจจุบันำ (YTD) ค่�เงินำบ�ทได�อ่อนำลงม�แล�วัถื่ง
 7.2% ท่� 35.68 บ�ทต่อดอลล�ร์์สำหร์ัฐขณะท่�
สำัดสำ่วันำก�ร์สำ่งออกในำปัจจุบันำสำ้งถื่ง 75% ข�อด่ค่อ
ร์�ยได�ในำสำกุลบ�ท และอัตร์�กำ�ไร์ขันำต�นำเพิ�มข่�นำ
ตล�ดใหม่ๆ ค่อ EU และตะวัันำออกกล�งหนำุนำร์�ย
ได�ทั�งนำ่�บร์ิษัทได�สำร์��งฐ�นำก�ร์ตล�ดในำปร์ะเทศ
สำ่งออกหลักค่อ เก�หล่ฟิลิปปินำสำ์ และอินำโดนำ่เซึ่่ย
 ม�เนำิ�นำนำ�นำ ซึ่่�งเศร์ษฐกิจท่�ก �ลังฟื้นำตัวัชี่วัยเสำร์ิม
คำ�สำั�งซึ่่�อเคร์่�องด่�ม Functional Drink และม่
ปร์ิม�ณยอดสำ่งออกในำตล�ดใหม่ๆอย่�ง EU และ
ตะวัันำออกกล�งท่�ร์ุกตล�ดไปตั�งแต่กล�งปีก่อนำ 
กยิ็�งม�ช่ีวัยหนำนุำก�ร์เตบิโตของร์�ยได�และกำ�ไร์ได�
อย่�งแข็งแกร์่ง 

ปร์ับกลยุทธุ์แก�ไขปัญ่ห�ต�นำทุนำสำ้ง ค่อ ม่ก�ร์สำต็

อกวััตถืุดิบล่วังหนำ��ถื่งไตร์ม�สำ 3/65 และลดแร์ง
กดดันำด��นำต�นำทุนำวััตถืุดิบท่�ตำ��ลงจ�กแนำวัโนำ�ม
ร์�ค�นำำ��มันำท่�อ่อนำลง ต�มภ�วัะเศร์ษฐกิจโลกท่�
ชีะลอตัวั ขณะท่�บร์ิษัทฯได�ม่แผู้นำปร์ับข่�นำร์�ค�
ข�ยสำินำค��เพ่�อชีดเชียต�นำทุนำท่�สำ้งข่�นำ โดยก�ร์
ทยอยปร์ับเพิ�มร์�ค�ตั�งแต่ปีนำ่�ถื่งปีหนำ�� 

เตร์่ยมออกผู้ลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผู้สำมกัญ่ชีง ค�ดวั่�
จะเป็นำหนำ่�งในำหุ�นำท่�ได�ร์ับปร์ะโยชีนำ์จ�กกฎหม�ย
ปลดล็อคกัญ่ชีงกัญ่ชี� โดยสำ�ม�ร์ถืนำำ�ต�นำและชี่อ
ดอกไปสำกัดสำ�ร์ CBD เพ่�อนำำ�ไปผู้สำมกับเคร์่�องด่�ม
 ได�เป็นำร์สำชี�ติใหม่ๆ และเนำ�นำด่�มเพ่�อผู้่อนำคล�ย 
ค�ดวั่�จะออกวั�งจำ�หนำ่�ยสำ้่ตล�ดได�ในำชี่วังปล�ย
 3Q65F 

เริ่มสุำารวจด้วยคำาแนะนำา ซื้อ จาก IAA 
Consensus มีแนะนำาซื้อ มากถึง 7 ราย ถือ
 2 ราย และไม่มีแนะนำาขายคาดการณ์อัตรา
การเติบโตกำาไรปี65F/66F เป็น +23%/+14% 
y-o-y ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ P/E และ P/
BV ปี65F ที่22.0และ3.5 เท่า ตามลำาดับ สุำาหรับ
ราคาพื้นฐานเฉลี่ย (Median)และสุูงสุุด อยู่
ที่39.50 และ43.00 บาท คิดเป็น P/E ปี65
 ที่24 และ26 เท่า ตามลำาดับ และคาดการณ์
อัตราผลตอบแทนปันผลปีนี้น่าพอใจเป็น 3.2% 
ฐานะการเงินดีเป็นเงินสุดสุุทธิ (Net Cash 
Position) 
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บล.บัวิหลวิง : MTC
แนะนำ�ซ้ื้�อ ร�ค�เป้�หมิ�ย 65 บ�ท 

MTC 
เมืองไทย แคปปิตอล หุ้นฟ้ืนคืนชีพ 

Fundamental View : เราคงคำาแนะนำาซ้ือ
ราคาเป้าหมาย 65 บาท 

สารจากงาน BLS Thai Corporate Day ท่ีผ่่านมา เราเช่ือว่าภาพ
รวมกลุ่มการเงินผ่่านจุดตำ่าสุดไปแล้วใน 1Q22 ท่ีผ่่านมา และกำาไรจะ
ขยายตัวแข็งแกร่งได้ใน 2H22 แม้เผ่ชิญกับเงินเฟ้้อ (MTC กระทบ
จำากัด) และต้นทุนทางการเงินเพ่ิม (สามารถปรับดอกเบ้ียสินเช่ือ

ใหม่ๆ ตามได้) ในส่วนของ MTC เราคาดกำาไร 2Q22 ท่ี 
1.43 พันล้านบาท เพ่ิมข้ึน 12% YoY และ 4% QoQ 

หนุนจากท้ังสินเช่ือเติบโต NIM ขยายตัว (รับร้้รายได้สินเช่ือจำานำา
ทะเบียนจักรยานยนต์ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียส้ง) และค่าใช้จ่ายต่อรายได้
ลดลง และต่อเน่ืองใน 2H22 คาดกำาไรเติบโต QoQ ใน 3Q-4Q22 

จากค่าใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพข้ึน และสินเช่ือเติบโตราว 20%
 

จากขยายสาขา (เพียงแค่คร่ึงปีก็ขยายได้ 99.6% ของเป้าหมายท้ัง
ปีแล้ว) ทำาให้ภาพรวมท้ังปี 2022 เรายังคงมองว่าจะสุ่งมอบกำาไร

เติบโต 18.6% YoY สูุ่ 5.9 พันล้านบาท 
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บล.บัวิหลวิง : CHAYO
แนะนำ�ซ้ื้�อ ร�ค�เป้�หมิ�ย 20.8 บ�ท

CHAYO 
ชโย กรุ�ป ลงนามซ้ือหน้ีมีหลักประกัน  

ประเด็นหลัก : 

รายงานยอดการซ้ือหน้ีรวมต้ังแต่ต้นปี (YTD) อย่้ท่ี 1.4 พันล้านบาท
 (ม้ลหน้ี/สิทธิเรียกร้อง) ท้ังน้ี โดยปกติฤด้กาลของการซ้ือหน้ีใหม่โดย

ปกติจะอย่้ในช่วงคร่ึงปีหลังมากกว่าคร่ึงปีแรก  ในส่วนของ Cash 
collection สำาหรับหน้ี Unsecured ใน 2Q22 คาดเพ่ิมข้ึน YoY และ
ทรงตัว QoQ ธุรกิจปล่อยสินเช่ือ 1H22 คาดปล่อยสินเช่ือไปแล้วราว 
50% ของเป้าหมายท้ังปี 2022 ท่ี 1 พันล้านบาท (จาก 350 ล้านบาท
ในปีท่ีแล้ว) ความคืบหน้าการต้ัง JV กับธนาคารฯ ยังคงม่ันใจว่าหา
กกฏระเบียบเรียบร้อย จะจับมือได้อย่างน้อยๆ ราว 2-3 แห่ง (มีการ

ตกลงกันเบ้ืองต้นแล้ว 1 แห่ง)  
 

คำาแนะนำาพ้ืนฐาน : 

ราคาหุ้นท่ีปรับตัวลงมากว่า 16% จากจุด peak ล่าสุด สวนทางกับ
พ้ืนฐานการเติบโตท่ียังคงแข็งแกร่ง มองเป็นโอกาสสะสม เราคงคำา

แนะนำาซ้ือ ราคาเป้าหมาย 20.8 บาท (รวม Dilution แล้ว) 
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บล.บัวิหลวิง : CPF 
แนะนำ�ซ้ื้�อเก็งกำ�ไร ร�ค�เป้�หมิ�ย 32 บ�ท 

CPF เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
คาดหวังกำาไรเพ่ิมได้มากกว่าเดิม

Fundamental View : เราคงคำาแนะนำาซ้ือ
เก็งกำาไร ราคาเป้าหมาย 32 บาท 

เราคาดว่ามี Upside ต่อประมาณการกำาไรของ CPF ราว 10-15% สำาหรับท้ัง
ปี 2022 จากราคาหมูจีนสูงกว่าท่ีเราคาดการณ์ไปพอสมควร (จะมีการปรับ
ประมาณการในอนาคต) โดยใน 2Q22 เราคาดกำาไรสุทธิท่ี 4.56 พันล้านบาท
 ลดลง 4% YoY แต่เพ่ิมข้ึน 60% QoQ หักรายการพิเศษ กำาไรหลักอยู่ท่ี 3.03 
พันล้านบาท ลดลง 18% YoY แต่เพ่ิมข้ึน 303% QoQ (สูงกว่าคาดเดิมท่ี 2.5 
พันล้านบาท) หนุนโดยราคาหมู (โดยเฉพาะจีน เวียดนาม) เพ่ิมข้ึน QoQ หนุน
 GM ขยายตัว ส่วน 2H22 และคาดยังสูงต่อใน 2H22 หนุนผลประกอบการ
พลิกจากขาดทุนหลักใน 2H21 เป็นกำาไรหลัก 
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บล.โกลเบล็ก : ARROW 
แนะนำ� “ซ้ื้�อเม้ิ�ออ่อนตััว” ร�ค�เหมิ�ะสมิ  7.40 บ�ท  

COMPANY UPDATE mai / Property & Construction 
ARROW SYNDICATE PLC. (ARROW)

ประเด็นสุำาคัญในการลงทุน : 

- กำาไรสุุทธิ 1Q22 ชะลอตัว จากตุ้นทุนท่ีสูุงข้ึน 

งวด 1Q22 มีรายได้จากการดำาเนินงาน เท่ากับ 327.0 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน +15.3%QoQ และ +11.5%YoY จาก
สถานการณ์โควิด-19 ท่ีคล่ีคลาย ประกอบกับงานโครงการก่อสร้างท่ีเร่ิมกลับมา ส่งผลให้ลูกค้ามีความต้องการ
ใช้สินค้าเพ่ิมข้ึน ด้านอัตรากำาไรข้ันต้นทำาได้ท่ีระดับ 19.5% ลดลงจาก 24.0% ในไตรมาสก่อน และ 30.2% ใน
 1Q21 โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนวัตถุดิบเหล็กมีราคาสูงข้ึน ขณะท่ีการปรับราคาขายสินค้าบางรายการทำาได้ช้า
กว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายปรับราคาขายให้เป็นไปตามราคาตลาดควบคู่กับการรักษาอัตรากำาไรข้ันต้นใน
ระดับท่ีสามารถแข่งขันได้ในส่วนของ %SG&A อยู่ท่ี 10.9% ปรับตัวดีข้ึนจาก 17.5% ใน 4Q21 และ 13.5% ใน 1Q21 
เน่ืองจาก ค่าเส่ือมราคาลดลง การลดลงของค่าใช้จ่ายสำารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จากโครงการ ESOP ของ
บริษัท และหน้ีสงสัยจะสูญลดลง ส่งผลให้บริษัทมีกำาไรสุทธิ 1Q22 เท่ากับ 30.3 ล้านบาท เติบโต +132.5%QoQ แต่
ชะลอตัว -29.2%YoY 

- แนวโน้มผลประกอบการปี 22 ถูกกดันจากราคาวัตถุดิบเหล็ก 

บริษัทต้ังเป้าหมายท่ีจะรักษาอัตรากำาไรข้ันต้นปี 22 ให้อยู่ท่ีไม่ตำ่ากว่า 20% (เราใช้สมมติฐานท่ี 22%)โดยบริษัทได้
มีการเจรจากับลูกค้าบางส่วนเพ่ือท่ีจะยกเลิกคำาส่ังซ้ือล่วงหน้า เพ่ือท่ีจะลดผลกระทบจากสถานการณ์ราคาต้นทุน
วัตถุดิบท่ีมีความผันผวนมาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ันบริษัทยังเน้นด้านการประหยัดพลังงานโดยได้ลงทุนติดต้ังโซ
ลาร์รูฟท็อป ซ่ึงติดต้ังแล้วเสร็จในช่วงเดือน เม.ย. ท่ีผ่านมา และได้รับการสนับสนุนจาก BOI เราประมาณการรายได้
ปี 22 ท่ีระดับ  1,206.8 ล้านบาท +19.0%YoY พร้อมคาดกำาไรสุทธิท่ี 117.8 ล้านบาท ชะลอตัว -14.3%YoY  

- ปรับคำาแนะนำาเป็น “ซ้ือเม่ืออ่อนตัว” ราคาเหมาะสุมปี 22 เท่ากับ 7.40 บาท 

ผลประกอบการในภาพรวมยังถูกกดดันจากราคาวัตถุดิบเหล็กท่ีปรับตัวข้ึน เราประเมินราคาเหมาะสมอิง PER ท่ี 16 
เท่า (ค่าเฉล่ียย้อนหลัง 3 ปี) ภายใต้สมมติฐานประมาณการปี 22 ราคาเหมาะสมเท่ากับ 7.40 บาท ตำ่ากว่าราคาหุ้น
ในปัจจุบัน แต่ยังคาดหวังอัตราปันผลราว 4% ต่อปี ปรับคำาแนะนำาจาก “ซ้ือ” เป็น “ซ้ือเม่ืออ่อนตัว”   

ความเส่ีุยง 
i) การบังคับใช้มาตรการ AD ในสิุนค้าเหล็กอาบสัุงกะสีุ  
ii) ราคาวัตถุดิบเหล็กผันผวน  
iii) การลงทุนภาครัฐล่าช้ากว่าแผน 



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ฟิิลลิป้(ป้ร์ะเทศไทย์) : DOHOME

แนะนำ�ซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 20 บ�ท 

*DOHOME: 2Q65 คาดย่อตัว y-y และ q-q 

หทัยชนก มูลวงศ์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ 
#64324 Ref.No. : CO2565_0768 

แนะนำา “ซ้ือ” ราคาพ้ืนฐาน 20.00 บาท : 2Q65 ตำ่ากว่าคาดก่อนหน้าจาก
มาร์จ้ินฟ้ืนตัวช้าและฝนตกหนักใน หลาย ๆ พ้ืนท่ี และคร่ึงหลังกังวลเงินเฟ้อเพ่ิม
ข้ึน ปรับประมาณการและราคาพ้ืนฐานลงท่ี 20 บ. อิง DCF แต่ ราคาหุ้นสะท้อน

ความกังวลไปมากแล้ว แนะนำา “ซ้ือ” 

2Q65 คาดกำาไร -37.8% y-y, -18.7% q-q: คาดกำาไรสุุทธิ 2Q65 ท่ี 374 ลบ
. -37.8% y-y และ -18.7% q-q ตาม GPM ท่ีชะลอลง -473.2 bps y-y แม้
ปรับดีข้ึนเล็กน้อย +35.2 bps q-q จาก Product Mix ทีดีข้ึนทำาให้GPM เพ่ิม
เป็น 18.0% แต่ยังไม่สุามารถผลักภาระให้กับผู้บริโภค ได้ทันที จึงทำาให้ฟ้ืนตัว
น้อยกว่าคาด และยอดขายได้รับแรงกดดันจากฝนตกหนักในหลาย ๆ พ้ืนท่ี

 ช่วงปลายเดือน พ.ค. ทำาให้ลูกค้า End User เข้าสุาขาลดลง แม้ SSSG +10-
11% y-y และ ยอดขายสุาขาใหม่เร่งตัวข้ึนหนุนรายได้รวม +22.8% y-y, แต่

 -6.0% q-q และ SG&A/Sales ขยับสูุงข้ึน y-y และ q-q ท่ี 12.4% จากค่าใช้
จ่ายเปิด สุาขาใหม่ (สุาขาพิษณุโลก)  

 

ปรับประมาณการลง: การดำาเนินงานแย่กว่าคาดการก่อนหน้า บวกกับคร่ึงหลัง
คาดเห็นแรงกดดัน ด้านเงินเฟ้อเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ัง SG&A เร่งตัวข้ึนจากเปิด

สาขาใหม่ อีก 3 แห่ง ทางฝ่ายปรับกำาไรปี 65 ลงเป็น 1.67 พันลบ. -8.3% y-y 



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ทิส่โก้ :  DCC
 แนะนำ� “ซ้ื้�อ” มูิลค่�เหมิ�ะสมิ 3.20 บ�ท

• DCC : อุปสุงค์อ่อนแอกดดันท้ังยอดขายและอัตรากำาไร 

แนวโน้มแย่ลง แต่ยังแนะนำาให้ “ซ้ือ” จากราคาท่ีถูกและเงินปันผล 

แม้ผลประกอบการ Q1 จะดี แต่เราคาดว่าต้นทุนพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนใน Q2 จะกดดันการ
ดำาเนินงานต่อในคร่ึงปีหลัง ในขณะท่ีค่าครองชีพของคนท่ีแพงข้ึน ทำาให้ DCC ข้ึนราคา
สินค้าได้ไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม DCC มีแผนท่ีจะชิงส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมเม่ือรวม
กับราคาท่ีไม่แพง (PER 14.4 เท่า) และเงินปันผลท่ี 7% ทำาให้เราแนะนำา “ซ้ือ”  

คาดผลประกอบการ Q2 อ่อนแอจากต้นทุนและอุปสุงค์ 

ราคาก๊าซท่ีจะล่าช้ากว่าราคาจริง 2 – 3 เดือน ทำาให้ต้นทุนเพ่ิมข้ึนจาก 318.2 บาท/
mmbtu เป็น 373.44 บาท, 416 บาท และ 442 บาทในเดือน เม.ย., พ.ค. และ มิ.ย. ใน
ขณะท่ี OIE คาดว่าอุปสงค์ในประเทศจะลดลง 10.7% และ 7% YoY ในเดือน เม.ย. และ
 พ.ค. นอกจากค่าก๊าซท่ีเพ่ิมข้ึน ต้นทุนการขนส่งจะเพ่ิมข้ึนจากดีเซลท่ีเพ่ิมข้ึน และแม้ว่า
อุปสงค์จะอ่อนแอแต่ DCC ยังคงจะเพ่ิมราคาสินค้า 15% YoY โดยเฉล่ีย ทำาให้เราคาด
ผลประกอบการ Q2 จะอยู่ท่ี 359 ล้านบาท ลดลง 20.7% YoY และ 32.8% QoQ เน่ือง
มาจาก 1) ยอดขายท่ีลดลง 4.5% YoY จากอุปสงค์ท่ีอ่อนแอ 2) อัตรากำาไรข้ันต้นท่ีลดลง
จาก 43.6 – 44.2% เป็น 39.3% เน่ืองจากต้นทุนก๊าซท่ีเพ่ิมข้ึน และ 3) SG&A ต่อยอด
ขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากต้นทุนการขนส่ง

เรามีมุมมองเชิงบวกในระยะยาว 

เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในช่วง 2H22 ในขณะท่ีราคาก๊าซใกล้
สูงสุดแล้ว และเราคาดว่ากระเบ้ืองท่ีมีอัตรากำาไรสูงของ DCC จะชิงส่วนแบ่งการตลาด
ได้เพ่ิมข้ึนจากคู่แข่งเช่นจีนและเวียดนามจากราคาท่ีตำ่ากว่า โดย DCC ต้ังเป้ากระเบ้ือง 
Porcelain ท่ี 10% จากเดิมท่ี 1% หนุนราคาขายเฉล่ียและอัตรากำาไรโดยรวม 

เราแนะนำาให้ “ซ้ือ” โดยมีมูลค่าท่ีเหมาะสุม 3.20 บาท อิง PER ท่ี 17.2 เท่า
สุำาหรับปี 2022F   



สัังคมอิินไซด์์

อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ ส้ิุนเดือนมิถุนายน 2565 อยู่ท่ีระดับ 2.87% 
ตำ่ากว่าค่าเฉล่ียของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซ่ึงอยู่ท่ี 2.89% 

คอลััมน์์สัังคมอิน์ไซด์์

" ผััน์ผัวน์ "

ผู้ลงทุนแสดงความกังวลเก่ียวกับสภาวะเงินเฟ้อท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ีย
ในรอบหลายสิบปี อีกท้ังการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเติบโต
ในระดับตำ่า ซ่ึงมีความเส่ียงทำาให้เกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซา หรือ
 Stagflation ทำาให้ผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์หลัก
หลายแห่งปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดของปีไปกว่า 20% หรือเข้าสู่
ภาวะตลาดหมี (Bear Market) โดยเร่ิมเห็นการพิจารณาเพ่ิมสัดส่วน
เงินสดใน portfolio ทำาให้ ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565 SET Index 
ปิดท่ี 1,568.33 จุด ปรับลดลง 5.7% จากเดือนก่อนหน้า และเม่ือ
เทียบกับส้ินปี 2564 SET Index ปรับลดลงเพียง 5.4% ซ่ึงลดลง
น้อยกว่าค่าเฉล่ียของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อ่ืนในภูมิภาค 

สุวัสุดีค่ะกลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ประจำาเดือน ก.ค. 65  แมกกาซีนออนไลน์ท่ีรู้ลึกรู้จริงคลุกวงในหุ้นสุไตล์
กล้วยๆ   โดยคอลัมน์สัุงคมอินไซด์ฉบับน้ี  ยังมีข่าวสุารในแวดวงการลงทุน บริษัทจดทะเบียน มาอัพเดทกันเช่นเคยค่ะ

 แม้ตลาดหุ้นไทยยังผันผวนสูุงจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ  โดยตัวเลขเงินเฟ้อไทย มิ.ย. +7.7%YoY  ทำาให้นักลงทุน
กังวลต่อปัจจัยดังกล่าวเป็นอย่างมากค่ะ   

ดังน้ัน การเทรด- การลงทุน ขอให้ใช้ความระมัดระวังและต้องเลือก
กลุ่มลงทุนมากข้ึน เน้นหุ้นปลอดภัย  หุ้นคุณภาพดี   หุ้นมีปัจจัยบวก
เฉพาะ  ขอให้นักลงทุนทุกท่านมีพอร์ตการลงทุนท่ีเขียวสดใสค่ะ   

ด้านภาวะตลาดหุ้นไทย ในเดือน มิ.ย. 65 

รองผู้จัดการ หัวหน้าสุายงานวางแผนกลยุทธ์
องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายศรพล ตุลยะเสุถียร

สุำาหรับ  SET Index ใน 6 เดือนแรกปี
 2565 ได้แรงหนุนจากอุตสุาหกรรมท่ีได้รับ
อานิสุงส์ุจากการกลับมาเปิดเมือง โดยกลุ่ม
อุตสุาหกรรมท่ีปรับตัวดีกว่า SET Index 
เม่ือเทียบกับส้ิุนปี 2564 ได้แก่ กลุ่มบริการ
 กลุ่มเกษตรและอุสุาหกรรมอาหาร กลุ่ม
ทรัพยากร และกลุ่มอสัุงหาริมทรัพย์ 

ในเดือนมิถุนายน 2565 มูลค่าการซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 71,693 
ล้านบาท ลดลง 26.2% จากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน โดยใน 6 เดือนแรกปี 2565 

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 
87,342 ล้านบาท โดย ผู้ลงทุนต่างชาติขาย
สุุทธิเป็นเดือนแรกหลังจากซื้อสุุทธิต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่หก โดยในเดือนมิถุนายน 2565 
ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุุทธิ 29,990 ล้านบาท
 อย่างไรก็ตามใน 6 เดือนแรกปี 2565 ผู้
ลงทุนต่างชาติซื้อสุุทธิรวม 109,067 ล้าน
บาท 

ในำเด่อนำมิถืุนำ�ยนำ 2565 ม่บร์ิษัทเข��จด
ทะเบ่ยนำใหม่ซึ่่�อข�ยในำ SET 1 บร์ิษัท ได�แก่

 บมจ. ฑ่ฆ�ก่อสำร์��ง (TEKA) และในำ mai 
1 บร์ิษัท ได�แก่ บมจ. สำหไทยก�ร์พิมพ์และ
บร์ร์จุภัณฑ์ (STP) 

Forward P/E ของตล�ดหลักทร์ัพย์ไทย ณ
 สำิ�นำเด่อนำมิถืุนำ�ยนำ 2565 อย้่ท่�ร์ะดับ 16.1 
เท่� สำ้งกวั่�ค่�เฉีล่�ยของตล�ดหลักทร์ัพย์
ในำเอเชี่ยซึ่่�งอย้่ท่�ร์ะดับ 12.4 เท่� และ 
Historical P/E อย้่ท่�ร์ะดับ 16.8 เท่� สำ้งกวั่�
ค่�เฉีล่�ยของตล�ดหลักทร์ัพย์ในำเอเชี่ยซึ่่�งอย้่
ท่�ร์ะดับ 13.0 เท่�

สัังคมอิินไซด์์



สัังคมอิินไซด์์สุ่วนแวดวง บริษัทจดทะเบียน  เร่ิมท่ีบมจ.

ได�เวัล�เก�ะติดกันำไวั� สำำ�หรั์บ บมจ.เสำริ์มสำร์��ง
 พ�วัเวัอร์์ คอร์์ปอเร์ชัี�นำ (SSP) หุ�นำโร์งไฟฟ้�
 Renewable ทุกร้์ปแบบ เตร่์ยมโชีว์ัผู้ลง�นำ
 Q2/65 ออกม�สำวัย ใสำ ไร์�ท่�ติ สำะท�อนำถ่ืงก�ร์
ทำ�ง�นำอย่�งทุ่มเทโดย มุ่งเนำ�นำกลยุทธ์ุควั�ม
ย่ดหยุ่นำ ฟ�กบิ�กบอสำคนำเก่ง อย่�ง 
 "วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์" ส่ำงซิึ่กผู้ลง�นำโตกร์ะ
ฉ้ีด อ�นิำสำงส์ำรั์บร้์�ก�ร์ข�ยโร์งไฟฟ้�พลังง�นำแสำง
อ�ทิตย์ ม้ลค่�กว่ั�  718 ล��นำบ�ท ง�นำน่ำ�เตร่์ยม
บุ�กกำ�ไร์พิเศษเข��ม�ทันำท่  โอ�โห ร้์�กันำอย่�งน่ำ�
แล�วั ใคร์ยังไม่ม่หุ�นำติดพอร์์ตไวั�..อย่�ชี��จะได�ไม่
พล�ดโอก�สำเฮง ๆ ร์วัย ๆ กันำนำะคร์��บบ!  

SSP

ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี (TITLE) เน่ำ�อหอม บิ�กล็อต
หุ�นำของผู้้�บริ์ห�ร์ให�กับกองทุนำท่�สำนำใจเข��ลงทุนำ
 แนำวัโนำ�มธุุร์กิจสำดใสำหลังปลดล็อกโควิัดเป็นำโร์ค
ปร์ะจำ�ถิื�นำ นัำกท่องเท่�ยวัต่�งชี�ติกลับม�ค่กคักบนำ
เก�ะภ้เก็ต ดันำยอดโอนำอสัำงห�ฯท�งเล่อกเติบโต
ต่อเน่ำ�อง เห็นำแบบน่ำ�แล�วั ใคร์ละจะไม่สำนำร่์วัมลง
หลักปักฐ�นำละคร์��บบบ... จับต�งบปี 65 TITLE 
จะเทิร์์นำอะร์�วัด์แบบติดเทอร์์โบ ให�ได�เห็นำกันำขอ
ปร์บม่อและเป็นำกำ�ลังใจให�กันำด�วัยนำะคร์��บบ  

TITLE

TIDLOR
แม�สำถื�นำก�ร์ณ์ภ�วัะดอกเบ่�ยข�ข่�นำท่�เกิดข่�นำในำ
ปัจจุบันำ จะสำ่งผู้ลต่อต�นำทุนำก�ร์ดำ�เนำินำธุุร์กิจด��นำ
สำินำเชี่�ออย่�งเล่�ยงไม่ได� แต่!! คุณหนุ่ม ปิยะศักดิ์ 
อุกฤษฎ์นุกูล" กร์ร์มก�ร์ผู้้�จัดก�ร์ใหญ่่ บมจ.เงินำ
ติดล�อ  หร์่อ หุ�นำ TIDLOR บอกไม่ห่วังเร์่�องอัตร์�
ดอกเบ่�ยข�ข่�นำ เพร์�ะเงินำติดล�อม่ศักยภ�พธุุร์กิจ
ท่�แข็งแกร์่ง จ่งได�ร์ับก�ร์จัดอันำดับเคร์ดิตเร์ทติ�ง
ท่� A แนำวัโนำ�ม Stable ซึ่่�งอย้่ในำเกณฑ์สำ้งเม่�อ
เท่ยบกับผู้้�ปร์ะกอบก�ร์ในำธุุร์กิจสำินำเชี่�อทะเบ่ยนำ
ร์ถื สำ่งผู้ลให�เงินำติดล�อม่ต�นำทุนำท�งก�ร์เงินำท่�
ตำ��กวั่� นำอกจ�กนำ่� ท่�ผู้่�นำม�เงินำติดล�อลงทุนำ
ด��นำพ่�นำฐ�นำก�ร์ดำ�เนำินำธุุร์กิจโดยใชี�นำวััตกร์ร์ม
ม�โดยตลอด ซึ่่�งปัจจุบันำสำัดสำ่วันำก�ร์ลงทุนำด��นำ
นำวััตกร์ร์มลดลงเม่�อเท่ยบกับขนำ�ดของธุุร์กิจท่�
เติบโตข่�นำอย่�งต่อเนำ่�อง

 จ่งทำ�ให�เงินำติดล�อสำ�ม�ร์ถืบร์ิห�ร์
จัดก�ร์ต�นำทุนำก�ร์ดำ�เนำินำธุุร์กิจได�เป็นำ
อย่�งด่ และสำิ�งท่�คุณหนำุ่มให�ควั�มสำำ�คัญ่
ค่อ ควั�มเป็นำอย้่ของพนำักง�นำในำชี่วัง
ภ�วัะเงินำเฟ้อ ข��วัของแพงข่�นำ พนำักง�นำ
ม่ต�นำทุนำในำก�ร์ดำ�เนำินำชี่วัิตสำ้งข่�นำ..... ล่�สำุด
! จ่งได�อนำุมัติเงินำพิเศษชี่วัยเหล่อค่�คร์อง
ชี่พให�กับพนำักง�นำจำ�นำวันำกวั่� 6,000 
คนำ เพ่�อชี่วัยบร์ร์เท�ภ�ร์ะค่�คร์องชี่พ
ในำชี่วังภ�วัะเงินำเฟ้อ......  แหม ชี่�นำใจ
แทนำพนำักง�นำเงินำติดล�อท่�ได�ร์่วัมง�นำกับ
องค์กร์ท่�ห่วังใยพนำักง�นำเหม่อนำคนำในำ
คร์อบคร์ัวั..... ง�นำนำ่�ชี�วัเงินำติดล�อกดหัวั
ใจให� คุณหนำุ่ม MD คนำเก่งกันำร์ัวัๆ ไป
เลยยยย  สัังคมอิินไซด์์



หุ�นำวิัศวักร์ร์มรั์บเหม�โตกร์ะฉ้ีด อย่าง บมจ.เวล เกรด
 เอ็นจิเนียร่ิง หรือ WGE ยังคงเดินำหนำ��ขย�ยธุุร์กิจไม่ยั�ง
 ล่�สุำด "เกรียงศักด์ิ บัวนุ่ม" บ๊ิกบอสุ สัำ�งลุยสำร์��งโร์งง�นำ
ผู้ลิตชิี�นำส่ำวันำคอนำกร่์ตสำำ�เร็์จร้์ป(Precast Concrete)เต็ม
พิกัด บนำเน่ำ�อท่� 14 ไร่์ ในำจังหวััดปทุมธุ�น่ำ เพ่�อร์องรั์บ
อุตสำ�หกร์ร์มรั์บเหม�ก่อสำร์��งฟ้ืนำตัวัอย่�งเด่นำชัีด ง�นำน่ำ�
ช่ีวัยเพิ�มศักยภ�พก�ร์รั์บง�นำได�อก่เพ่ยบ แถืมตอนำน่ำ�ยัง
เดินำหนำ��ย่�นำปร์ะม้ลง�นำใหม่ทั�งรั์ฐและเอกชีนำ มูลค่าไม่ตำ่า
กว่า 8,000 ล้านบาท แบบน้ีผู้ถือหุ้นสุบายใจหายห่วง  
เกาะติดผลงานปีน้ีไว้เลย มีหวังโตทะลักได้อีก!!  

WGE 

บมจ.อินฟราเซท (INSET) ฮอต!!! ต่อเน่ำ�องหลัง
ติดชี�ร์์ตเข��คำ�นำวัณดัชีน่ำหุ�นำ sSET ม่ผู้ลวัันำท่� 
1 ก.ค.น่ำ� ดัชีน่ำดังกล่�วัจัดทำ�ข่�นำโดย
ตล�ดหลักทรั์พย์แห่งปร์ะเทศไทย กลุ่มหุ�นำดัง
กล่�วัเป็นำหุ�นำสำ�มัญ่ท่�ม่สำภ�พคล่องในำก�ร์ซ่ึ่�อข�ย
สำมำ��เสำมอ และม่สัำดส่ำวันำผู้้�ถ่ือหุ�นำร์�ยย่อยต�มท่�
กำ�หนำด บิ�กบอสำ "ศักด์ิบวร พุกกะณะสุุต"แอบ
กร์ะซิึ่บว่ั�ง�นำด��นำไอซ่ึ่ท่ปีน่ำ�ม�แร์งติดลมบนำ ใคร์
ยังไม่ม่หุ�นำติดพอร์์ตไวั�..อย่�ชี��จะได�ไม่พล�ดโอก�สำ
เฮง ๆ ร์วัย ๆ กันำนำะ  

INSET

ใครกำาลังมองหาดอกเบ้ียดีๆ ห้ามพลาด บมจ. ชัยวัฒนา
 แทนเนอร่ี กรุ�ป (CWT) เตร่์ยมข�ยหุ�นำก้�แปลงสำภ�พม้ลค่�
 200 ล��นำบ�ท โดยจัดสำร์ร์ให�ผู้้�ถ่ือหุ�นำเดิมอัตร์� 3,151 หุ�นำ
เดิมต่อ 1 หุ�นำก้�แปลงสำภ�พ ในำร์�ค�เสำนำอข�ย 1,000 บ�ท
ต่อ 1 หน่ำวัยหุ�นำก้�แปลงสำภ�พ ดอกเบ้ียสูุง 5.50% มีอายุ
 2 ปี 6 เดือน ในระหว่างวันท่ี 3-5 และ 8-9 สุ.ค. 2565 
งานน้ี "บ๊ิกวี-วีระพล ไชยธีรัตต์" ยำ��ว่ั�แถืมฟร่์! วัอแร์นำต์
 CWT-W6 ในำอัตร์� 1 หุ�นำก้�แปลงสำภ�พต่อ 600 วัอร์์แร์นำท์
 เป็นำโบนัำสำอก่ด�วัย เพ่�อเตร่์ยมนำำ�เงินำเสำริ์มแกร่์งขย�ยธุุร์กิจ
กลุ่มพลังง�นำทดแทนำ  และฝากยำ้าเตือนผู้ถือหุ้นอย่าลืมใช้
สิุทธิ โอกาสุดีๆ ยกกำาลังสุามไม่ได้มีมาบ่อยๆ 

CWT

สัังคมอิินไซด์์

สัังคมอิินไซด์์



มารู้จักหุ้นน้องใหม่มีดีครบเคร่ือง อย่าง บมจ.ไทยอีสุเทิร์น กรุ�ป
 โฮลด้ิงส์ุ ("บริษัทฯ") หรือ TEGH ซ่ึ่�งเตร่์ยมจะเสำนำอข�ยหุ�นำ IPO 
จำานวน 324 ล้านหุ้น และเข��จดทะเบ่ยนำในำตล�ดหลักทรั์พย์แห่ง
ปร์ะเทศไทย (SET) ในำปีน่ำ� เร่์ยกได�ว่ั� TEGH เป็นำผู้้�นำำ�ด��นำก�ร์ผู้ลิต
และจำ�หน่ำ�ยย�งธุร์ร์มชี�ติ และก�ร์ผู้ลิตและจำ�หน่ำ�ยนำำ��มันำป�ล์ม
ดิบร์�ยใหญ่่ในำภ�คตะวัันำออก และยังเป็นำหน่ำ�งในำผู้้�ผู้ลิตพลังง�นำ
ทดแทนำปร์ะเภทพลังง�นำช่ีวัภ�พแบบคร์บวังจร์ ร์วัมถ่ืงยังม่ฐ�นำ
ล้กค��เป็นำกลุ่มอุตสำ�หกร์ร์มผู้้�ผู้ลิตย�งล�อชัี�นำนำำ�ร์ะดับโลก ท่�เอ่ย
ช่ี�อแล�วัใคร์ๆ ต�องร้์�จัก ไม่ว่ั�จะเป็นำ Michelin, Bridgestone, 
Goodyear, Sumitomo, Pirelli, Continental, Apollo, 
Prometeon, Yokohama และ Hankook สัุญญาณดีขนาดน้ี 
อนาคต TEGH โตติดปีกได้เลยคร้าา! 

TEGH

บมจ.ชโย กรุ�ป หรือ CHAYO ได�รั์บคัดเล่อกเป็นำ
หลักทรัพย์เข้าใหม่ในดัชนี sSET กลุ่มหุ�นำดังกล่�วัเป็นำ
หุ�นำสำ�มัญ่ท่�ม่สำภ�พคล่องในำก�ร์ซ่ึ่�อข�ยสำมำ��เสำมอและ
ม่สัำดส่ำวันำผู้้�ถ่ือหุ�นำร์�ยย่อยต�มท่�กำ�หนำด สำะท�อนำพ่�นำ
ฐ�นำแข็งแกร่์ง และแนำวัโนำ�มผู้ลก�ร์ดำ�เนิำนำง�นำเชิีงบวัก 
สำร์��งควั�มเช่ี�อมั�นำแก่นัำกลงทุนำด��นำบิ�กบอสำ 
  
"สุุขสัุนต์ ยศะสิุนธ์ุ" ม่ันใจรายได้ปีน้ีไม่พลาดเป้า  
คาดโตไม่ตำ่ากว่า 25% แน่นอน 

CHAYO

สัังคมอิินไซด์์

สัังคมอิินไซด์์


















